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تقوم الدول علً ثبلث انواع من االمن الذي ٌؤدي 

الً استمرارها 

.األمن السٌاسً 

.األمن االقتصادي 

.األمن االجتماعً 

!؟....!وكل نوع له مؤشرات للنجاح أو للسقوط 



”ٌوم أن اعترفت أمرٌكا بالحقٌقة ”من كتاب 

             Lourence Gouldقال لورانس جولد 

أنا ال أعتقد أن الخطر األكبر الذي ٌهدد مستقبلنا ” 

ٌتمثل فً القنابل النووٌة أو الصوارٌخ الموجهة آلٌا ، 

وال أعتقد أن نهاٌة حضارتنا ستكون بهذه الطرٌقة ، إن 

الحضارة األمرٌكٌة ستزول وتنهار عندما نصبح عدٌمً 

االهتمام ، وؼٌر مبالٌن بما ٌجري فً مجتمعنا ، 

وعندما تموت العزٌمة علً إبقاء الشرؾ واألخالق فً 

”قلوب المواطنٌن 



Arnold Toynbee وٌقول أرنولد توٌمبً

إن معظم الحضارات التً عرفها اإلنسان قد ”  
سقطت من الداخل ولم تسقط ألن قوي خارجٌة 

”استولت علٌها 



الظواهر السلبٌة الدخٌلة ”دراسة 

”علً المجتمع الكوٌتً 

 متؽٌر النوع

ذكور 

%46

اناث

%54

  عٌنة الدراسة

تم اختٌار أفراد العٌنة بطرٌقة العٌنة العشوائٌة بدولة الكوٌت وفقا لتمثٌل المحافظات 

(   مبارك الكبٌر –االحمدي –الجهراء –حولً –الفروانٌة –العاصمة ) الست 

استبانه بعد استبعاد االستبٌانات  6000من أصل  5352وقد بلغ عدد أفراد العٌنة  

.غٌر الكاملة 



  : ٌبٌن نسب موافقة المبحوثٌن للظواهر السلبٌة

0
50

0
10

00
15

00
20

00
25

00
30

00

ور
خم

ال

ت
ويا

الب

رة
عا

لد
ق ا

شق

جيا
لو

نو
تك

 ال
دام

تخ
س

ؤ ا
س

طة
هاب

ما 
را

د

ق
طال

ال

شم
حت

 م
ير

 غ
س

لب

ب
شبا

 لل
عر

ش
ت 

حا
ري

س
ت

ان
يط

ش
 ال

دة
عب

طة
س

وا
ال

ار
سع

اال
ء 

غال

ب
شبا

 ال
ار

هت
ست

ا

دة
واف

 ال
لة

ما
لع

ة ا
ثر

ك

ي
س

جن
 ال

ش
حر

الت



ٌبٌن مصادر معرفة المبحوثٌن للظواهر السلبٌة
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:اضطرابات الهوٌة الجنسٌة 

لم ٌفهم الناس دٌنامٌات االضطراب الجنسً إال بعد أن 

ثبلث مقاالت فً الجنس سنة ”نشر فروٌد كتابة 

1905“

وٌري فروٌد ان االضطراب بالهوٌة الجنسٌة لٌس 

.مرض نفسً 

وٌري انه ال جدوى من عبلجه ، وٌنصح الحاله 

بالتوافق مع الهوٌة التً اختارها لنفسه وان ٌعٌش 

.بالمجتمع دون أي احساس بالذنب



تعرٌف اضطرابات الهوٌة الجنسٌة

كرب شدٌد ٌنتاب الطفل حول جنسه ، وإصراره على انه من 
الجنس اآلخر او رؼبته الملحة فً ان ٌصبح من جنس ؼٌر 

جنسه ، مع الرفض الدابم للتركٌب التشرٌحً واالنشؽال 
بأنشطة من هم من ؼٌر جنسه او التعبٌر الصرٌح برؼبة 

.الطفل فً ان ٌكون من جنس ؼٌر جنسه 
فاالناث المصابات بهذا االضطراب ٌمارسن االلعاب الخشنه 

وٌلعبن دور الذكور وٌخترن العابهم وٌبتعدن عن اللعب 
بالعرابس والذكور المصابٌن بهذا االضطراب فتكون مظاهر 

تخنثه واضحة فً حبه لبس الفساتٌن ولعبه بالعرابس 
والٌحب اللعب مع االوالد وٌبدأ هذا االضطراب قبٌل الرابعة 
من العمر وٌزداد فً عمر المدرسة االبتدابٌة وبخاصة فً 

.سنوات  8-7الفبة العمرٌة 



حٌنما ٌكبر هؤالء األطفال وقد صاحبهم هذا االضطراب فإنه قد 

":االنحرافات الجنسٌة"ٌتحول إلى نوع من أنواع 

 fetishism: شهوة األزٌاء الجنسٌة
Transvestic  وهم من ٌلبس مالبس الجنس

اآلخر ولو سراً وٌستثار جنسٌاً عند فعل ذلك وقد 
.  ٌمارس العادة السرٌة حٌنها

وهذه الفبة من  Transsexual: التحول الجنسً
ال ترضى بؽٌر تؽٌٌر الجنس وقد تسعى لذلك من خالل 
العٌادات المختصة فً الؽدد واستخدام الهرمونات أو 
من خالل عٌادات الجراحة إلزالة األعضاء التناسلٌة 

.  وتؽٌٌر الجنس

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B4%D9%87%D9%88%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A


:أسباب اضطرابات الهوٌة الجنسٌة 

عدم اهتمام الوالدٌن لما ٌظهر على اطفالهم من سلوكٌات -1
.مغاٌرة لجنسهم اوتشجٌع الوالدٌن اوصمتهم 

افتقاد الطفل لؤلب او االخ الذي ٌعلمه مظاهر الرجولة -2
.وافتقاد الطفلة لوجود ام او اخت تعلمها مظاهر االنوثة 

عدم انجاب األم للذكور فتنادي الفتاة باسم ذكر لتحقٌق -3
.رغبتها بوجود ابن ذكروالعكس

وجود مبلمح انثوٌة لدى االطفال الذكور من العوامل -4
المهٌئة لحدوث االضطراب للذكور وكذلك وجود مبلمح 

.ذكورٌة لدى االناث 



لٌس هناك أسباب محددة الضطراب الهوٌة الجنسٌة بقدر ما هً 

:عوامل مساعدة أو مهٌأة منها

الجنسٌة مما ٌؤدي  تشجٌع الوالدٌن أو صمتهم أو حتى عدم اكتراثهم بسلوكٌات الطفل
إلى وصول رسالة للطفل مباركتهم لهذا الدور ورضاهم عنه حتى ٌتمكن وٌتأصل فٌه 

.  شعور االنتماء للجنس اآلخر

الرجولة أو األنوثة حتى ٌجعله ٌتعلم ولو نظرٌاً ما ٌفعله  ؼٌاب المثل الجٌد لمظاهر
وٌشعر به الذكور أو اإلناث فً شتى المواقؾ واألحوال وتؽرس فٌه المشاعر 

وتقول النظرٌات التحلٌلٌة أن توحد الطفل مع والده من الجنس . المرتبطة بجنسه
فالولد اللصٌق بأمه بشكل كبٌر وقد ٌنمو . اآلخر قد ٌؤثر فً مٌوله وتكوٌن هوٌته

. لٌصبح أنثوي الهوٌة أو المٌول والعكس بالنسبة لألنثى

الذي ٌقع على الطفل فً سن مبكرة قد ٌجعله ٌحلم باختفاء  األذى الجسدي أو الجنسً
.  هذا األذى وزواله لو تحول للجنس اآلخر مما ٌؤثر على تطور هوٌته

الذكور قد ٌجلب لهم التعلٌقات والتحرشات التً  وجود مالمح أنثوٌة لدى األطفال
.تؤدي النحراؾ هوٌتهم وكذلك مظاهر الخشونة بالنسبة لإلناث



والنظرٌات القدٌمة تحدثت عن خلل ..  التزال أسباب هذا االضطراب ؼٌر واضحة أو محددة بشكل دقٌق
هرمونً ولكن الدراسات الحدٌثة أثبتت أنه الٌوجد اضطراب فً مستوى الهرمونات الذكرٌة فً حاالت 

ومستوٌات هرمون الذكورة لدٌهم طبٌعٌة عادة .. األطفال أو الكبار الذكور الذٌن ٌعتقدون وٌشعرون أنهم إناث
ومستوٌات الهرمونات األنثوٌة والذكرٌة ضمن .. وكذلك فً حاالت اإلناث البلتً ٌشعرن أنهن ذكور . 

.الحدود الطبٌعٌة عادة 

وعدم توفر أقران فً أعمار مشابهة من نفس  عزلة الطفل أو الطفلةوقد طرحت إحدى النظرٌات دور 
.الجنس مما ٌؤدي إلى نقص فً تمثل الصفات والسلوكٌات المناسبة لجنس الطفل 

وتؤكد نظرٌات التعلم على أن اضطراب الهوٌة الجنسٌة ٌنتج عن سوء تمثل للجنس الموافق ، أو تناقض 
.وعدم ثبات فً التشجٌع على التمثل الصحٌح للجنس الموافق 

لها دور هام فً تطور نظرة الطفل عن نفسه وتمثله لهوٌته الجنسٌة  األهل والبٌبة المنزلٌة األولىوٌبدو أن 
ومثبلً .. وٌمكن لؤلهل أن ٌشجعوا سلوكاً جنسٌاً الٌتوافق مع جنس الطفل .. الطبٌعٌة بشكل صحٌح وسلٌم 

عندما ٌلعب الطفل الذكر بدمٌة أو ٌلبس ثوباً نسائٌاً أو حذاء نسائٌاً ، ثم ٌجد الضحكات اإلٌجابٌة واالبتسامات 
..ممن حوله فإن هذا السلوك ٌمكن له أن ٌتكرر وٌصبح سلوكاً مرغوباً فٌه 

ومنها بعض المعتقدات الشعبٌة المتوارثة والغرٌبة ..  عدٌدة لسلوك األهل الخاطاوهناك تفسٌرات 
حٌث ٌلجأ األهل إلطالة شعره وإظهاره .. فً حال الطفل الذكر الجمٌل .. والمرتبطة بقضاٌا العٌن والحسد 

!!!بشكل أنثوي خوفاً من الحسد 

وهً تشجعه على أن ٌكون ..  لألم أن تساهم فً اضطراب ابنها الذكر من خالل عالقتها الخاصة بهوٌمكن 
وٌحدث ذلك بسبب الصراعات .. مثلها بدالً من أن ٌشبه أبٌه وذلك من خبلل عبلقة اندماجٌة مرضٌة معه

.الزوجٌة واألسرٌة وتشكٌل المحاور والجبهات داخل األسرة 

دوراً سلبٌاً .. فً حاالت السفر المتكرر أو االنفصال أو غٌره من األسباب  كما ٌلعب ابتعاد األب عن األسرة
وكذلك فً حال ضعف شخصٌة األب أو اضطرابه وفشله المهنً أو .. فً تمثله من قبل أبنائه الذكور 

..االجتماعً 



انتهاء الجراحون 1954عام 

تماما من اول عملٌة لتصحٌح 

الجنس وهً لكرٌستٌن جور 

وقد أصبحت حدثا . جنسن 

.اعبلمٌا فً امرٌكا 



استراحة



الهوٌة الجنسٌة وتطورها 

النفسً



:الرغبة النفسٌة 

اذا كانت هناك مظاهر اضطراب فً الهوٌة الجنسٌة 

طرٌقة الكبلم ، والحركات ، ) الطالبه مثل /للطالب

.....الهٌئة الخارجٌة 

علً االخصائً التأكد أن هذه الحالة نتٌجة مشكلة 

وهذا ٌتم . الطالبة/بٌولوجٌة أو رغبة نفسٌة من الطالب

.عن طرٌق تحوٌل الحالة الً الطبٌب المختص 



:العوامل النفسٌة 

.المعاملة الوالدٌة 

الصراعات األودٌبٌة التً تنفجر فً نفس الصؽٌر كنتٌجة 
لتراوحه بٌن الحب والكراهٌة ألبٌه وألمه، أو ألحدهما دون 

.اآلخر 

.العالقات المتبادلة ؼٌر الصحٌحة فً الطفولة وبداٌات المراهقة

فهناك عالقة بٌن االنحراؾ ”. تأثٌر األسرة علً المنحرؾ
“وإهمال األمهات أو تسلطهن علً األبناء

مثل . كما ثبت كذلك أن عابلة المنحرؾ ؼالبا تمارس االنحراؾ 
ممارسات جنسٌة داخل االسرة أو ألفاض أو نكت جنسٌة او 

الخ...قصص جنسٌة 

.التعرض لالؼتصاب او لتحرش الجنسً 



.التطورات العضوٌة المصاحبة للتطور الجنسً : الٌوم الثالث 

:العوامل البٌولوجٌة 

وهً العوامل الجسدٌة فً الحالة والتً قد تكون عٌب 

:خلقً، مثل 

(.مشابهه لجسم المرأة او الرجل. ) شكل الجسم -

( .  المبلمح وعدم ظهور الشعر.  ) الوجهه -

.الجهاز التناسلً الظاهر أو الباطن -

(بالكشف الطبً.) الكر وموسومات الجنسٌة -



:اكتشاف اضطرابات الهوٌة الجنسٌة 

:ٌمكن اكتشاف هذه الحاالت مبكرا وذلك عن طرٌق 

ظهور مٌول نحو الجنس االخر من سن الرابعة من -
.خبلل األلعاب اإلٌهامٌة

والعبلمات األكٌدة تكون فً نحو الرابعة عشرة عندما -
.ٌتعلق باألوالد االكبر سنا

ٌمٌل الً األلعاب التً تنمً فٌه الهوٌة الجنسٌة التً -
احتكاك الجسمً ولبس المبلبس .)اختارها لنفسه 

(.الخ....والعطورات 

.العزوف عن الجنس االخر فً سن الخامسة عشرة-



:والرغبة النفسٌة تكون من خبلل 

امرأة محبوسة فً جسد رجل

(الجنس الثالث )



:  اضطراب الهوٌة الجنسٌة 

عملٌة التحول من رجل الً امرأة

تطور اضطراب الهوٌة 

:الجنسٌة لدانٌل

.سنوات8فً سن 

.سنة  ٗٔفً سن 

.سنة  ٘ٔفً سن 

.سنة  9ٔفً سن 



رجل محبوس فً جسد امرأة 

(البوٌات)



اضطرابات الهوٌة الجنسٌة

“عملٌة التحول”

من امرأة الً رجل



 ؟ مدى أحقٌة الشخص فى تؽٌٌر جنسه



:دوافع جراحة تؽٌٌر الجنس

الدوافع الكامنة وراء جراحة تؽٌٌر الجنس وهً  هناك

:  كاآلتً

بعٌب خلقً أن ٌكون الشخص مصاب  :الدافع األول

فٌقوم بإجراء عملٌة تؽٌٌر الجنس ؼاًٌة فً عالج 

. نفسه

تؽٌٌر الجنس بقصد التخنث والتشبه  :الدافع الثانً

:  وذلك ٌحدث نتٌجة لعدة أسباب. بالجنس اآلخر



:قلة الوازع الدٌنً: أوالً 

إن الدٌن اإلسالمً هو المعٌار األساسً لإلنسان الذي 
بناءاً علٌه تستقٌم أموره وهو المعلم الذي ٌدله على 

الحالل والحرام والصحٌح والسقٌم، فإذا ابتعد اإلنسان 
عن الدٌن قل عنده هذا الوازع الدٌنً وبالتالً تجده 

وأن تؽٌٌر الجنس بقصد التخنث . ٌتخبط ٌمنًة وٌسرة
منهً عنه شرعاً ولكن من قلّ عنده الوازع الدٌنً 

تجده ال ٌهتم بهذا النهً وٌمارس كل ما ٌخطر على 
  .هواه دون مراعاة ألحكام الدٌن اإلسالمً



:التربٌة الخاطبة: ثانٌاً 

إن للتربٌة دوراً مهماً فً تكوٌن شخصٌة الطفل منذ 

نعومة أظافره فهو ٌكتسب الخصابص النفسٌة 

واالتجاهات والقٌم والمعتقدات التً تعتبر مناسبة 

لجنسه وبالتالً ٌكتسب الطفل هوٌته الجنسٌة، فإذا 

اتبعت األسرة فً تربٌة طفلها أسالٌب خاطبة كالتدلٌل 

الزابد والحرمان العاطفً والقسوة وعدم إشباع 

الحاجة النفسٌة للطفل تجد الطفل ٌتجه لالنحراؾ 

.  السلوكً وحدوث اضطرابات فً هوٌته الجنسٌة



:وسابل اإلعالم: ثالثاً 

إن وسابل اإلعالم لها أهمٌة بالؽة وتأثٌر قوي على 

نفسٌات األفراد خاصًة على األطفال، فمثالً مشاهدة 

. أفالم العنؾ تولد العنؾ

وإن عرض مشاهد فٌها انحراؾ سلوكً ومخالفة 

ألعراؾ المجتمع ٌبنً فً نفوس الناس هذا 

. االنحراؾ وٌهدم كل القٌم والتقالٌد



:والتحرش الخطؾ واالؼتصاب: رابعاً 

إن لجرابم الخطؾ واالؼتصاب تأثٌر جسدي ونفسً 
على المجنً علٌه خاصًة على الذكور، لذلك تجده 
ٌرؼب فً تؽٌٌر جنسه ألنه انتابه شعور بأنه أنثى 

. وذلك لرؼبة الرجال الشاذٌن جنسٌاً به

لقاء مع أحد الذٌن قاموا بتؽٌٌر جنسهم  يوقد أجر
وبسؤاله عن سبب تؽٌٌر جنسه ذكر بأنه كان ٌتعرض 

للخطؾ واالؼتصاب فً صؽره من قبل الشباب 
.والصبٌان



:التنكر والتخفً: خامسا

قد ٌكون من دوافع تؽٌٌر الجنس قٌام شخص ما 

بجرٌمة معٌنة ومن ثم ٌرؼب فً تؽٌٌر جنسه لٌتنكر 

 .  وٌختفً من العدالة لٌفلت من العقوبة



:السعً وراء تحصٌل كسب معٌن: سادسا

قد ٌرؼب شخص فً تؽٌٌر جنسه سعٌاً وراء تحصٌل كسب 

معٌن ال ٌستطٌع تحصٌله وهو على الجنس األصلً الذي 

خلق علٌه وهذا الكسب قد ٌكون أرث نصٌب أكبر من الذي 

.  سٌرثه وهو على جنسه أو ؼٌر ذلك من أنواع الكسب

وبعد عرض دوافع جراحة تؽٌٌر الجنس ٌتضح أن الدافع 

الوحٌد الذي فٌه نوع من المشروعٌة إلجراء هذه الجراحة 

. العٌب الخلقًهو الدافع األول وهو إصابة الشخص ب



:معاٌٌر التمٌٌز بٌن الذكر واألنثى فً الطب

:(الكروموسومً)المستوى الصبؽً : األول

من خالل المستوى الصبؽً ٌمكن تحدٌد الجنس فالرجل 

والمرأة تحمل كروموسومً ( XY)ٌحمل كروموسومً 

(XX ) وهو ٌتحدد بأمر من هللا سبحانه وتعالى وذلك عندما

أو ٌحمل ( Y)ٌلقح حٌوان منوي ٌحمل كروموسوم 

وقد (. X)البٌضة التً تحمل كروموسوم ( X)كروموسوم 

ُه َخلََق } : نوه هللا سبحانه وتعالى بذلك فً قوله تعالى َوأَنَّ

َكَر َواألنثى  ِن الذَّ ٌْ ْوَج ْطَفٍة إَِذا ُتْمَنى * الزَّ والنطفة التً { ِمن نُّ

وٌتحدد هذا المستوى من لحظة . تمنى هً نطفة الذكر

. التلقٌح



:المستوى الؽددي: الثانً

ون الؽدة الجنسٌة ووضوح نوعها،  وٌقصد به تكَّ
فالرجل نوع الؽدة الجنسٌة به خصٌة والمرأة مبٌض 
وٌتحدد هذا المستوى فً األسبوع السادس والسابع 

أي ال ٌمكن معرفة الؽدة التناسلٌة فً . منذ التلقٌح 
الجنٌن قبل أن ٌتم األسبوع السادس وٌدخل فً 

السابع وتكون الؽدة فً هذه المرحلة ؼٌر متماٌزة 
.    وال تتماٌز إال بعد نهاٌة األسبوع السادس



:مستوى األعضاء التناسلٌة: الثالث

إن األعضاء التناسلٌة الظاهرة والباطنة ٌمكن من خاللها تحدٌد جنس 
الشخص وذلك ألن األعضاء التناسلٌة الظاهرة والباطنة للذكر تختلؾ 

عن األنثى وبالتالً ٌمكن التمٌٌز بٌنهم، فالذكر تتكون أعضاءه 
التناسلٌة الباطنة من الحبل المنوي والحوٌصلة المنوٌة والبروستاتا 

فإنها تتكون ( ما عدا الخصٌة)وؼدد كوبر، أما األعضاء التناسلٌة للذكر 
من قناتً ولؾ وهً قناة الكلٌة المتوسطة للجنٌن ومنها ٌتكون البربخ 
والقناة الناقلة للمنً والقناة القاذفة، وتتكون األعضاء التناسلٌة الباطنة 

لألنثى من المبٌضان والرحم وقناتً الرحم والمهبل، أما األعضاء 
فتتكون من قناتً مولر وهً ( ما عدا المبٌض)التناسلٌة الباطنة لألنثى 

وتتحد ( واحدة على كل جانب)قناة بجانب الكلٌة المتوسطة للجنٌن 
.  القناتان فً الوسط لتكون الرحم والمهبل



  كٌؾ نصل بأبنابنا إلً بر األمان: الٌوم الثانً 

أحد أهم العوامل األساسٌة التً ٌجب تنمٌتها فً 
الطفل أثناء نموه هو اإلحساس بجسمه وكٌفٌة 

.تفاعله مع البٌبة من حوله



دور األسرة فً حماٌة االبناء من اضطراب   -أوالً 

-: الهوٌة الجنسٌة 

.ضرورة العناٌة واالهتمام بالتربٌة الدٌنٌة واألخالقٌة والصحٌة والرٌاضٌة لألبناء 

العمل علً تهٌبة المراهقٌن إلً النضج الجسمً والجنسً والتؽٌرات الجسمٌة  التً تطرأ علً 
.نموهم فً هذه المرحلة 

والمبادرة إلً حلها ( اجتماعٌه –جسمٌة –جنسٌة –انفعالٌة ) االنتباه إلً ظهور أٌة مشكلة 
.وعالجها قبل أن تستفحل 

تربٌة األبناء بأسلوب ٌساعد على تنمٌة الثقة بالنفس لتحقٌق التوافق االجتماعً واالنفعالً 
.السوي 

.مساعدة األبناء علً شؽل أوقات فراؼهم بما هو مفٌد من األعمال والهواٌات 

.ضرورة توفٌر القدوة الصالحة لألبناء لإلقتداء به 

.العمل علً إتاحة الفرصة لألبناء علً تحمل المسؤلٌة لتحقٌق اندماجهم فً المجتمع 

ضرورة فتح باب الحوار مع األبناء بعقل متفتح وتقبل آرابهم ومناقشتهم ، دون اإلحجام فً 
فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت " قال تعالً  زابدذلك ، أو الزجر ، أو الوعظ واإلرشاد ال

" .فظاً ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك 

ٕٓ



مساعدة األبناء علً تبنً قٌم اجتماعٌة وروحٌه وأخالقٌة ودٌنٌة ، ومعاٌٌر سلوكٌة 
.بما ٌساعدهم علً التوافق النفسً و التكٌؾ االجتماعً 

.تحقٌق التعاون بٌنهم وبٌن أبنابهم فً كل شبون األسرة 

مسابقات  -حفالت–مناسبات ) مصاحبة األبناء و المشاركة فً النشاطات االجتماعٌة 
.( الخ..رحالت –

.  مساعدة األبناء علً اختٌار األصدقاء ، وتوجٌههم الختٌار الصحبة الصالحة  

.إعطاء الفرصة للمراهق فً التعامل مع مشاكله وتصرٌؾ أموره 

ضرورة وجود الرقابة األسرٌة المعتدلة والمتابعة المستمرة لألبناء مع إعطاء بعض 
.الحرٌة لهم فً بعض األمور 

.  القٌام بالقضاء علً أي نموذج قدوة سًء داخل األسرة 

.التسلط والقسوة ، الحماٌة الزابدة ، التدلٌل الزابد ، التفرٌق بٌن األبناء  -:البعد عن 

.الحرص على إتباع أسلوب الوسطٌة واالعتدال فً التربٌة   

االهتمام بأداء فرابض هللا من صوم وصالة من قبل الوالدٌن أمام أبنابهم مع حث 
.األبناء على أدابها فً أوقاتها باستمرار مع المشاركة والمتابعة التامة والمستمرة 

ضرورة االهتمام بالناحٌة التعلٌمٌة والنفسٌة والصحٌة لألبناء ، مع مراعاة  
مشاعرهم وأحاسٌسهم ومساعدتهم على تخطٌها لتحقٌق التوافق النفسً واالجتماعً 

.لدٌهم 



توجٌه األبناء باالطالع على ما هو مفٌد ، وانتقاء 

البرامج التً تنمً ذاتهم وقدراتهم خاصة البرامج 

.التً تبث فً القنوات الفضابٌة واالنترنت 

توجٌه ولً األمر لالستشارة واالستعانة بالباحث  

النفسً واالجتماعً فً حال عدم قدرته على مساعدة 

.ابنه الذي ٌعانً من االضطراب فً الهوٌة الجنسٌة 

اهتمام ولً األمر بتربٌة األبناء تربٌة مباشرة وعدم 

.ترك المسؤولٌة على الخدم 

تواجد األب واألم مع األبناء واالهتمام بهم وعدم 

االنشؽال عنهم، عامل ضروري جدا لصحتهم النفسٌة 

.واالجتماعٌة



دور مؤسسات المجتمع فً الحد من هذه –ثانٌاً 

 التعاون بٌن مؤسسات المجتمع ضرورة  -: المشكلة 

لوضع خطة مدروسه لمواجهة المشكلة حتى ٌتسنى 

لهم مساعدة أهم فبة ٌرتكز علٌها نمو المجتمع وأمنه 

وازدهاره ، وتوزع المهام كل حسب اختصاصه 

.ومسؤولٌاته  



-: وزارة اإلعالم –ٔ
 

اعتماد إعداد ونشر البرامج التً تهدؾ إلى توعٌة المراهقٌن والشباب بأضرار هذا االضطراب الصحٌة 
.والنفسٌة واالجتماعٌة 

ضرورة فرض الرقابة الشدٌدة على وسابل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمربٌة التً تبث كل ما هو 
.ضار بالشباب والتحكم فٌها وتحوٌلها للمساءلة 

مراقبة برامج اإلنترنت والفضابٌات الخارجٌة التً تتناول ما هو محظور تداوله من أفعال منافٌه لدٌننا 
.الحنٌؾ، والرد علٌها ببث برامج مناهضة لها حتى نوضح الصورة االٌجابٌة لشبابنا 

االهتمام بتقدٌم برامج تثقٌفٌة للمواطنٌن حول كٌفٌة التعامل مع أبنابهم خاصة فً مرحلة المراهقة ألنها 
.  أهم مرحلة فً نشوء االضطرابات النفسٌة والجسمٌة 

التعاون فً تسهٌل إصدار مجالت حول بعض الظواهر السلوكٌة السلبٌة وكٌفٌة الحد منها ونشر ماٌساعد 
.على تنمٌة األسرة والمجتمع 

توعٌة المجتمع عن طرٌق االهتمام بعرض الندوات والمحاضرات التً تتناول أهم الظواهر السلوكٌة من 
.خالل الوسابل المسموعة والمربٌة، حتى ٌتسنى لكل فرد معرفتها ومدى خطورتها على الفرد والمجتمع 

الحرص على ترسٌخ المبادئ والقٌم األصٌلة داخل المجتمع الكوٌتً بكافة وسابل األعالم والتصدي لكل 
.  ألوان الثقافة الدخٌلة على المجتمع وتدعٌم االٌجابً منها

.إنشاء قنوات لتلقى رسابل ومشكالت الشباب والمساهمة فً حلها عبر وسابل اإلعالم المختلفة 

.  تقدٌم برامج حوارٌة إرشادٌة مع المختصٌن حول السلوكٌات السلبٌة فً المجتمع 

ذلك للتقلٌل من أثرها على المراهقٌن وتفادٌا لتفاقمها ضرورة مواجهة المشكلة بتعتٌمها إعالمٌا و
 .وانتشارها بٌن الشباب 



-: وزارة األوقاؾ –ٕ

تقدٌم برامج وقابٌة دٌنٌة للشباب عن طرٌق الندوات التً تهتم بتعزٌز االنتماء 
.للجنس الفعلً 

.التوعٌة بالبعد عن التحوالت الجنسٌة التً تقضً علً إعمار األرض بالنسل 

وضع خطط وبرامج دٌنٌة ٌنفذها األبمة بالمساجد لمواجهة الظواهر السلوكٌة السلبٌة 
.كاضطراب الهوٌة الجنسٌة من خالل دروس العلم وخطب المساجد وؼٌرها 

القٌام بطبع كتٌبات إرشادٌة حول رأي الدٌن فً المتشبهٌن بالنساء من الرجال ، 
.والمتشبهات من النساء بالرجال فً كل شًء 

تفعٌل دورها من خالل برنامج متكامل من الندوات الدٌنٌة ٌنفذ داخل المدارس 
(   حكومٌة وأهلٌة ) بمختلؾ أنواعها بحضور المشاٌخ والخبراء فً المجال التربوي 

.

تقدٌم حملة إعالمٌة دٌنٌة للحد من الظواهر الدخٌلة علً المجتمع الكوٌتً عامة ، 
والمجتمع المدرسً بصفة خاصة مثل اضطراب الهوٌة الجنسٌة واالنحراؾ بأشكاله ، 

.والدعوة إلً تعمٌر األرض بالذرٌة الصالحة  

لمقابلة ( المدرسة ) ضرورة القٌام بتنفٌذ برنامج تبادل زٌارات لمؤسسات المجتمع 
الحاالت المضطربه إلقناعها دٌنٌا باآلثار الضارة لهذا االضطراب علً الفرد والمجتمع 

.



-وزارة الشبون االجتماعٌة والعمل ، وتتمثل فً -ٖ 

  -: األندٌة الشبابٌة –أ 

. تنفٌذ مسابقات ثقافٌة واجتماعٌة وفنٌة ودٌنٌة لشؽل أوقات فراغ الشباب 

إتاحة الفرصة إلشراك األوالد والبنات فً األنشطة الرٌاضٌة التً تدعم الهوٌة الذكورٌة 
.  واألنثوٌة لدٌهم 

إقامة حفالت تكرٌم لألوابل فً الشهادات الدراسٌة واألنشطة المتنوعة بالتعاون مع المدارس  

. تنظٌم مسابقات رٌاضٌة فردٌة وجماعٌة لتدعٌم روح االنتماء للجنس الفعلً والمجتمع 

إقامة معسكرات للطالب وأخرى للطالبات لمساعدتهم على تفهم أدوارهم فً المجتمع من خالل 
إعداد وتنفٌذ برامج المعسكرات تبعاً لحاجاتهم ، وتدعٌم القٌادة والتبعٌة وتحمل المسبولٌة 

.  لدٌهم كالً تبعاً لجنسه 

إقامة ندوات شبابٌة تناقش أهم مشكالت الشباب فً ظل العولمة وأضرارها ، إما باإلٌجاب أو 
. بالسلب 

بإقامة المبارٌات الرٌاضٌة  منافسة  -كل على حدة–إتاحة الفرصة للمدارس البنٌن والبنات 
. جٌدة هدفها التدعٌم القٌمى الدٌنً للهوٌة 

إعداد كتٌبات إرشادٌة حول كٌفٌة شؽل وقت الفراغ لدى الشباب بكل السبل والموارد المتاحة 

. إعداد برامج تفوق رٌاضً الكتشاؾ مواهب البنٌن والبنات الخاصة بهم وتدعٌمها 

االنفتاح على المدارس وتحقٌق التفاعل والتعاون بٌنها بما ٌحقق الهوٌة الجٌدة لدى -ٓٔ   
.الشباب 



-: مراكز التنمٌة والرعاٌة االجتماعٌة  -ب

.تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة لألسرة لعالج مشكالتها 

المساهمة فً رفع مستوي التربٌة األسرٌة ، والعمل علً تحقٌق 
استقرار الحٌاة األسرٌة ، لتدعٌم وتقوٌة دعابم األسرة علً أسس وقٌم 

.دٌنٌة وأخالقٌة ووطنٌة

القٌام بعقد المحاضرات والندوات التً تتولً التوعٌة االجتماعٌة 
.والثقافٌة والصحٌة للمرأة والرجل علً السواء 

تنظٌم دورات تدرٌبٌة للنساء والرجال ، حول كٌفٌة التعامل مع المشاكل 
األسرٌة، وعن كٌفٌة تربٌة األبناء لتحدٌد أدوارهم وهوٌتهم فً 

.  المجتمع 

االستعانة بالجمعٌات األهلٌة والتطوعٌة فً إقامة المحاضرات والندوات 
والدورات التدرٌبٌة حول العالقات األسرٌة وتقوٌتها ، ولوقاٌة أبنابها 

.من التعرض ألي اضطرابات 



:وزارة الداخلٌة  -ٗ

.تطبٌق وتنفٌذ القانون الذي جرم تشبه الشباب بالنساء والعكس 

الحفاظ علً المضطربٌن وإبعادهم عن المساجٌن المجرمٌن حتى ال 
.ٌتعرضوا لإلٌذاء الجنسً والنفسً 

االتصال بالمراكز االجتماعٌة والنفسٌة المنوطه بالتعامل مع مثل هذه 
.الفبات  

تنفٌذ برامج تدرٌبٌة لتقوٌة دعابم الرجولة لدي الشباب عن طرٌق 
الندوات والمحاضرات التً تؤسس الشباب لمواجهة مثل هذه الظواهر 

.

التواجد والمتابعة المستمرة لألماكن التً تنتشر فٌها هذه المشكلة 
( .والمراكز التجارٌة –النوادي اللٌلٌة )كوسٌلة للحد منها مثل 



:وزارة الصحة  -٘

القٌام بالتوعٌة والتثقٌؾ الصحً حول المشاكل 

واألضرار الصحٌة التً تتعرض لها هذه الفبة عن 

.  طرٌق الندوات وبرامج التوعٌة 

تقدٌم كتٌبات إرشادٌة صحٌة ونفسٌة حول كٌفٌة الحد 

.من هذه المشكلة والوقاٌة منها



:وزارة التربٌة   -ٙ

إدخال النظام العسكري فً مدارس الثانوٌة بنٌن لتدعٌم قٌم الرجولة ،واالهتمام  بتطوٌر مادة 
.  االقتصاد المنزلً للبنات لتدعٌم قٌم األنوثة 

تنفٌذ برنامج مؤتمرات وملتقٌات ٌناقش من خاللها أهم الظواهر المدرسٌة السلبٌة التً تؤثر 
.علً المجتمع بشكل سلبً وذلك للتوصل إلى أحسن وأفضل السبل للوقاٌة والعالج 

االهتمام بتكثٌؾ البرامج العلمٌة والدورات التدرٌبٌة للتدخل المهنً ٌستخدمها الباحثات 
والباحثٌن االجتماعٌات والنفسٌٌن من شأنها مساعدتهم علً الحد من الظواهر السلوكٌة 

.السلبٌة المنتشرة والدخٌلة علً المجتمع المدرسً 

، تشجٌع البحث العلمً واإلشراؾ الكامل علً تنفٌذ أي دراسات علمٌة للظواهر المدرسٌة 
. ذ التوصٌات ومتابعة المناطق التعلٌمٌة فً عملٌة تنفٌ

ضرورة االهتمام بإنشاء مراكز متخصصة لمعالجة تلك الحاالت واإلضطرابات السلوكٌة الشاذة 
( .  وحدات إرشادٌة فً كل منطقة تعلٌمٌة ) اجتماعٌة كانت أو نفسٌة مثل 

تقدٌم كتٌبات إرشادٌة للحد والوقاٌة من أي مشكلة سلوكٌة أو مدرسٌه أو اجتماعٌة أو نفسٌة 

توعٌة اآلباء والمعلمٌن حول كٌفٌة التعامل مع الظواهر المدرسٌة الدخٌلة عن طرٌق تفعٌل 
وتعاونه مع الجهات ( مجالس الطلبة–مجالس اآلباء والمعلمٌن )دور المجالس المدرسٌة 

  .األخرى لوضع إستراتٌجٌة للمواجهة



-: دور المدرسة فً كٌفٌة الحد من هذه المشكلة  

إعداد برامج تربوٌة مخططة لتهٌبة الطالب لمرحلة النضج الجسمً واالنفعالً والجنسً -ٔ
واالجتماعً والتؽٌرات التً تطرأ علٌهم وتوضٌح معناها والفروق الفردٌة فٌها لتقبلها 

.  والتوافق معها 

استثمار طاقة المراهق فً أوجه النشاطات الرٌاضٌة والثقافٌة والعلمٌة واالجتماعٌة داخل  -ٕ
.  المدرسة عن طرٌق المنافسات الجٌدة بٌن الطالب 

.  تنمٌة الثقة بالنفس لتهذٌب انفعاالت الطالب والطالبات لتحقٌق التوافق االنفعالً لدٌهم  -ٖ

.  تشجٌع وتنمٌة صفة القٌادة واستؽالل مٌول الطالب فً تنمٌة شخصٌتهم  -ٗ

تشجٌع الحوار بٌن المراهقٌن والمربٌٌن لمناقشة المشكالت والموضوعات التً تهمهم  -٘
.  وتواجه توافقهم النفسً واالجتماعً 

ترسٌخ القٌم الروحٌة والخلقٌة والمعاٌٌر السلوكٌة لدى الطالب والطالبات لمساعدتهم على  -ٙ
.  تحقٌق االنسجام مع أنفسهم ومجتمعهم 

احترام وجهات نظر الطالب وتقبلها ومناقشتها معهم لتدعٌم االٌجابً منها و تعدٌل األفكار  -7
.  والمفاهٌم الخاطبة التً ٌتبنونها

مساعدة الطالب على التخطٌط من خالل تحدٌد أهداؾ وفلسفة واضحة لحٌاتهم عن طرٌق  -8
.  المناقشة واإلقناع وانتقاء االفكار المناسبة للدٌن والمجتمع 

العمل على ؼرس الوازع الدٌنً فً نفوس الطالب وتقوٌة المعٌة لدٌهم بصلتهم باهلل -9
واستشعارهم بأن هللا هو الخالق المطلع على كل أقوالهم وأفعالهم والمدبر لشؤونهم 

بث روح التعاون واالحترام واألخوة بٌن الطالب وبٌن المعلمٌن وإشعارهم بكٌانهم عند كل -ٓٔ
. مناسبة 



القٌام بزٌارة الطالب فً الفصول والحدٌث عن السلوك وأهمٌته وبناء عالقات  -ٔٔ
. مهنٌة مع الطالب قابمة على االحترام والتقدٌر 

متابعة حصص التربٌة الرٌاضٌة وأوقات الفرص للوقوؾ على طبٌعة الطالب  -ٕٔ
. وتعاملهم فٌما بٌنهما 

عدم السماح للطالب بالتجول فً الممرات ووقت الحصص وعمل بطاقة خاصة  -ٖٔ
.   بالخروج من المدرسة 

إقامة مسابقات ثقافٌة وبحوث لبعض الظواهر السلوكٌة السٌبة كالتدخٌن  -ٗٔ
. والمخدرات ورفاق السوء ، ومضطربً الهوٌة الجنسٌة 

االستفادة من بعض المواد الدراسٌة فً معالجة بعض الظواهر السلوكٌة الخاطبة -٘ٔ
. التربٌة اإلسالمٌة ، واللؽة العربٌة ، والنشاط والتربٌة الفنٌة : مثل مواد 

تنظٌم محاضرات وندوات فً المدرسة لمناقشة بعض الظواهر السلبٌة وٌقوم  -ٙٔ
. بها متخصصون فً التربٌة والتعلٌم 

متابعة الطالب متكررى الؽٌاب والتأخٌر الصباحً ، والزى المدرسً المخالؾ ،  -7ٔ
. والتعرؾ على أسباب ذلك

ضرورة االهتمام بالطالب والطالبات فً المرحلة االبتدابٌة حٌث ٌتشكل السلوك  -8ٔ
والشخصٌة فٌها ، ولما تترك لدٌهم هذه المرحلة العمرٌة من آثار اٌجابٌة كانت أم 

. سلبٌة تؤثر على حٌاتهم فً المستقبل 

تفعٌل اإلشراؾ الٌومً،  وزٌادة عدد المشرفٌن لمتابعة أي سلوكٌات خاطبة  -9ٔ
.ومحاولة مواجهتها قبل أن تتفاقم 

ضرورة زٌادة عدد الباحثات والباحثٌن االجتماعٌٌن المدربٌن على التعامل مع -ٕٓ
حاالت االضطراب المتنوعة  بالمدارس للحد من انتشار الظواهر السلوكٌة السلبٌة 

.الدخٌلة 



دور الباحث االجتماعً فً كٌفٌة مواجهة مشكلة اضطراب 

-: الهوٌة الجنسٌة 

تقدٌم برامج تعمل على تدعٌم الجوانب االٌجابٌة لمساعدة الطالب على تكوٌن هوٌة جنسٌة جٌدة بعٌدة -ٔ
.  عن االضطراب 

.  العمل على تشجٌع البرامج والمسابقات الرٌاضٌة والثقافٌة التً تدعم هوٌة الفرد  -ٕ

تفعٌل دور مجالس الطالب ومجالس اآلباء والمعلمٌن لبحث واتخاذ القرارات المناسبة لمواجهة هذه  -ٖ
.  المشكلة 

اإلذاعة المدرسٌة ، الصحافة ) االستفادة من اإلمكانٌات المتاحة بالمدرسة والجماعات المدرسٌة مثل  -ٗ
فً تدعٌم قٌم الطالب الروحٌة ( المدرسٌة ، التربٌة الموسٌقٌة والمسرحٌة ، والرٌاضٌة ، والمكتبة 

.  والقٌمٌة واألخالقٌة والدٌنٌة 

تقدٌم البرامج والمشروعات التثقٌفٌة والتوعوٌة للطالب من خالل الندوات والمحاضرات للعمل على  -٘
.  تعزٌز الجانب الدٌنً 

السعً والمبادرة واالكتشاؾ المبكر للحاالت السلوكٌة السلبٌة الصادرة من الطالب ، لتحدٌد إمكانٌة  -ٙ
.  المواجهة والتعامل معها بطرٌقة مهنٌة 

ممارسة األدوار اإلدارٌة ، التعامل المتسلط مع الطالب ، والسخرٌة منهم ، واالستهزاء   -: البعد عن  -7
بهم ، والتفرقة فً المعاملة بٌن الطالب ، واإلهمال ، التباطؤ فً تنفٌذ األنشطة المتنوعة والبرامج الهادفة 

  .

القٌام بإشراك األسرة فً عالج مشكالت أبنابهم ، ومساعدتها على كٌفٌة التعامل معهم ، مع توجٌهها  -8
على فهم سلوكٌاتهم ، من خالل تقدٌم البرامج وإرشادات لألسر مثل المحاضرات والندوات ، واألنشطة 

.  الجماعٌة  والمقابالت المهنٌة 

القٌام بتشكٌل لجان وجماعات من شأنها مالحظة السلوكٌات الخاطبة المنتشرة منها، والدخٌلة على  -9
.  المجتمع المدرسً ، والتصدي لها من البداٌة قبل أن تتفاقم 

فتح باب الحوار والمناقشة مع الطالب ، وإعطابهم حرٌة التعبٌر عن أرابهم ومناقشتها بصورة -ٓٔ
.   دٌمقراطٌة 



اقتراح بعض البرامج الوقابٌة التً تساهم فً الحد من مشكلة -ٔٔ
–برنامج رسابل توعٌة ومجالت حابط  -اضطراب الهوٌة الجنسٌة مثل

عن طرٌق  -برنامج سٌكودرامى مسرحً ––برامج تعدٌل سلوك 
.   ذاعة والرحالت وأنشطة جماعات الخدمة االجتماعٌة  اإل

القٌام بحصر ودراسة الظواهر المنتشرة فً المدرسة بأسلوب --ٕٔ
علمً، للوصول إلى وضع الخطط والبرامج الوقابٌة والعالجٌة 

.المناسبة لها

مساعدة الطالب على تحقٌق التوافق بٌن ما ٌشعر به الفرد من -ٖٔ
هوٌته الجنسٌة وبٌن الواقع الفعلً لجنسه ، من خالل تكوٌن العالقة 

.  المهنٌة والمتابعة لسلوكٌاته وإرشاده وتوجٌهه 

مراعاة التؽٌٌرات االنفعالٌة والجسمٌة والجنسٌة واالجتماعٌة  -ٗٔ
.  التً تطرأ على مراحل النمو المختلفة لدى الطالب 

اللجوء إلى اإلقناع بدالً من األمر والنهى والزجر عند مساعدة  -٘ٔ
.الطالب فً حل مشاكلهم 

إقامة مسابقات ثقافٌة وبحوث ونشرات وقابٌة وعالجٌة لبعض  -ٙٔ
الظواهر السلوكٌة السٌبة كالتدخٌن والمخدرات ورفاق السوء ، 

.ومضطربً الهوٌة الجنسٌة 



دور الباحث النفسً فً كٌفٌة مواجهة مشكلة اضطراب 

-: الهوٌة الجنسٌة 

القٌام بدراسة المشكلة باستخدام المقاٌٌس واالختبارات -ٔ
النفسٌة المقننة للوصول من خاللها على طرق وأسالٌب فً 

. كٌفٌة التعامل معها والحد منها

القٌام بتطبٌق برامج إرشادٌة عالجٌة لهذه المشكلة -ٕ
.بأسلوب علمً وعملً وبإشراؾ متخصصٌن 

ضرورة االهتمام بإصدار كتٌبات إرشادٌة نفسٌة حول -ٖ
.   كٌفٌة التعامل مع حاالت اضطراب الهوٌة الجنسٌة

تنفٌذ الجلسات العالجٌة الجماعٌة لهذه الفبة لمساعدتهم  -ٗ
.  على تخطً مشكلتهم



بعض برامج التدخل المهنً الوقابٌة المقترحة للباحثات والباحثٌن االجتماعٌٌن والنفسٌٌن  

-:للحد من مشكلة اضطراب الهوٌة الجنسٌة داخل المدارس 

.إعداد برامج توعٌة موجهه للطالب وأولٌاء األمور والمعلمٌن –ٔ

اعتماد األسالٌب والبرامج الؽٌر مباشرة فً توعٌة الطالب           -ٕ
( .اإلٌحاءات) 

تشكٌل جماعة طالبٌة بالمدارس تحت مسمى ٌثر اهتمام الطالب –ٖ
مثل اسم احد القادة العظماء أو المشاهٌر باعتبارهم قدوة حسنة 

"  للشباب، أوعلً سبٌل المثال مسمى بسٌط وٌحمل معنى عمٌق مثل 
".من أنا 

نموذج لبرنامج " برامج ألنشطة مدرسٌة تقدم دابماً دون انقطاع –ٗ
" .  ثقافً دٌنً 

.برامج المسرح السٌكودرامى بالمدارس –٘

(اإلدراكً)العالج المعرفً -ٙ

.برامج تعدٌل السلوك -7





 والوقاٌة خًٌرا من العالج



 .الوقاٌة تغنً عن العبلج

الوقاٌة تأتً بممارسة الوالدان لدورهما الحقٌقً فً التوجٌه  (1)
والتصحٌح وتوفٌر القدوة الجٌدة للطفل فً السلوك االجتماعً المناسب 

وال بد للوالدٌن من االهتمام . للذكور عامة والممارسات الجنسٌة خاصة
بما ٌقوله الطفل فً هذه الموضوعات وما ٌعلق به األقارب تجاه 

 .أطفالهم
العمل على ؼرس النمط السلوكً المقبول اجتماعٌا وتشجٌع  (2)

السلوك المطابق للجنس وذلك بالممارسة الفعلٌة من خالل االشتراك 
 .باألنشطة المناسبة لألطفال جماعٌاً أو مع الوالد أو الوالدة

إظهار الرفض ألي مظهر قد ٌكون من مظاهر االنحراؾ للعمل  (3)
 .على كبحه فً سن مبكرة قبل أن ٌتأصل وٌصعب التخلص منه

زٌارة الطبٌب النفسً فً مثل هذه الحاالت وبالذات فً السن  (4)
المبكرة جداً قد ٌفٌد فً اكتشاؾ بعض االختالالت الهرمونٌة أو الخلقٌة 

.التً قد ٌكون فً إصالحها إنقاذاً للطفل من هذه المشكلة
تنمٌة الوازع الدٌنً لدى األطفال وزرع مراقبة هللا تعالى فً السر  (5)

ألن . والعالنٌة ال تخوٌفاً فقط بل ترؼٌباً فً ما عند هللا وحباً هلل ورسوله
.ٌخاؾ فقط من الرقٌب فسٌفعل ما ٌشاء عند ؼٌاب الرقٌب! الطفل عندما



لٌس هناك أسباب محددة الضطراب الهوٌة الجنسٌة 

:بقدر ما هً عوامل مساعدة أو مهٌأة منها

تشجٌع الوالدٌن أو صمتهم أو حتى عدم اكتراثهم بسلوكٌات الطفل الجنسٌة مما (1)
ٌؤدي إلى وصول رسالة للطفل مباركتهم لهذا الدور ورضاهم عنه حتى ٌتمكن وٌتأصل 

 .فٌه شعور االنتماء للجنس اآلخر
غٌاب المثل الجٌد لمظاهر الرجولة أو األنوثة حتى ٌجعله ٌتعلم ولو نظرٌاً ما ٌفعله (2)

وٌشعر به الذكور أو اإلناث فً شتى المواقف واألحوال وتغرس فٌه المشاعر المرتبطة 
.بجنسه

وتقول النظرٌات التحلٌلٌة أن توحد الطفل مع والده من الجنس اآلخر قد ٌؤثر فً مٌوله 
فالولد اللصٌق بأمه بشكل كبٌر وقد ٌنمو لٌصبح أنثوي الهوٌة أو المٌول . وتكوٌن هوٌته

.والعكس بالنسبة لؤلنثى
األذى الجسدي أو الجنسً الذي ٌقع على الطفل فً سن مبكرة قد ٌجعله ٌحلم (3)

 .باختفاء هذا األذى وزواله لو تحول للجنس اآلخر مما ٌؤثر على تطور هوٌته
وجود مبلمح أنثوٌة لدى األطفال الذكور قد ٌجلب لهم التعلٌقات والتحرشات التً (4)
 .النحراف هوٌتهم وكذلك مظاهر الخشونة بالنسبة لئلناث! تؤدي



:المعرفة بالجسم

فً هذه المرحلة ٌبدأ الطفل ٌتعلم تدرٌجٌاً المهارات الجسدٌة وٌستخدمها بمختلؾ 
الطرق لكً ٌكتشؾ كٌؾ ٌوظفها الكتشاؾ أبعاد قدراته مثالً فً السٌر، واكتشاؾ 

.أعضاءه المختلفة، واألشٌاء من حوله
من خالل هذه التجارب ٌختبر الطفل ما هو نطاق حدوده، وقدرته على السٌطرة، وقوة 

.وسوؾ ٌنتج عن هذه التجارب األساس لتكوٌنه الجنسً. إرادته الذاتٌة
فإذا أكدنا للطفل علً أعضاء جسده المختلفة فسوؾ ٌتعلم كٌؾ ٌكون مستقالً وواثقاً 

من الطبٌعً فً هذه المرحلة أن ٌستكشؾ الطفل أعضاءه التناسلٌة وٌالمسها  .بنفسه
وعلى اآلباء أو القابمٌن بالرعاٌة بتفهم هذا األمر . وال ٌوجد أي خطأ فً هذا األمر

.وعدم إحراجه بسببه حتى ٌتخطى هذه المرحلة بسالم
كذلك تقدٌم الحب و الرعاٌة الصحٌة مطلوبة فً هذا السن، وإال سٌعوض الطفل نقص 

مثالً لبعض األطفال قد ٌصٌر تالمس األعضاء . الحب الذي ٌعانً منه بطرق مختلفة
.التناسلٌة هً الشًء الوحٌد الذي ٌمنحهم المتعة الحسٌة والحنان الذي ٌحتاجون إلٌه



:بناء العالقات

القدرة علً التواصل والثقة والفردٌة وأخذ 

المجازفات أساسٌات نبدأ فً إرسابها فً تلك المرحلة 

لبناء عالقات صحٌة فً الزواج ومع األصدقاء 

.والمجتمع



:األمان والثقة

إن تواجد األهل المستمر واالستجابة المباشرة 

الحتٌاجات األطفال األساسٌة بطرٌقة منتظمة 

ومستمرة عناصر مهمة جدا بالنسبة لقدرة الطفل 

علً الشعور بالثقة واألمان وبالتالً القدرة على 

إقامة عالقات حمٌمة تتبلور بالزواج ومن ثم الجنس 

.بعد ذلك



:االتصال والفردٌة

الطفل الذي لدٌه صعوبة فً االنفصال عن والدٌه سٌجد صعوبة أٌضا فً االتصال أو 
إن بعض اآلباء ٌشجعون اعتماد الطفل كلٌة علٌهم حتى ال . إعطاء نفسه لشخص آخر

. ٌشعروا هم بالوحدة وهذا ٌنشا أطفاال معتمدٌن علً اآلخرٌن حتى فً سن البلوغ
واالعتماد المبالػ فٌه علً اآلخر بسبب ؼٌاب الشعور بالكٌان المستقل ٌنشا تفاعال 

إن أهم نقطة علٌك أن تتذكرها فً هذه المرحلة . ؼٌر صحٌا فً العالقات مع اآلخرٌن
إن األطفال ٌتعلمون  .هً أن أول عالقة فً حٌاة الطفل هً التً ٌقٌمها مع والدٌه

حٌنبذ أنماطاً عن كٌفٌة التواصل التً بالتالً ستمارس فً بقٌة العالقات القادمة فً 
.حٌاتهم بما فٌها الزواج

فبالرؼم من انك ال تتكلم صراحة مع طفلك عن الصحة الجنسٌة ولكنك تقدم له فً 
سلوكك وتواصلك معه رسابل لها أعمق التأثٌر علً قدرته إلقامة عالقة صحٌة فٌما 

. ومنها أن الزواج الصحً ٌعتمد أساساً علً زوجٌن لكل منهما كٌاناً مستقالً . بعد
.فهما صدٌقان حمٌمان وفً ذات الوقت لهما مجتمعاً خارج عالقتهما



البعد الشخصً

 :الهوٌة الجنسٌة
من األدوار المهمة فً هذه المرحلة هً ان ٌتعلم الطفل عن  

. فاألوالد هم أوالد و البنات هم بنات. اختالؾ نوع الجنس
فكثٌر من ما نتعلمه عن دور الولد و البنت أو الرجل والمرأة 

فمن المهم فً هذه المرحلة أن . ٌبدأ فً هذا السن المبكر
لذا علٌنا نحن اآلباء  .ٌكون للطفل هوٌته الجنسٌة الخاصة به

.إطالعه علً االختالفات بٌن الولد والبنت وما ٌفعله كل منهم



عالج مشاكل اضطراب الهوٌة : الٌوم الرابع 

الجنسٌة

”طرق وأسالٌب العبلج ”



:العالج السلوكً 

العبلج السلوكً سجل نجاحا أكبر من العبلج النفسً باعتباره 

ومن الممكن ان ٌنجح مع النساء الراغبات فً . سلوكا متعلما

.تغٌٌر وضعهن بدافع شخصً ولٌس بتأثٌر من المحٌطٌن 



:  وٌتمثل فً النقاط التالٌة: العبلج السلوكً

حٌث ٌتعاون المرٌض والمعالج على إحصاء عوامل اإلثارة الجنسٌة : التعرؾ على عوامل اإلثارة• 
. الشاذة لدى المرٌض حتى ٌمكن التعامل معها من خبلل النقاط التالٌة 

بمعنى أن ٌحاول الشخص تفادى عوامل اإلثارة الشاذة كلما أمكنه ذلك  :التفادي• 

لقد حدثت ارتباطات شرطٌة بٌن بعض المثٌرات الشاذة وبٌن الشعور باللذة، وهذه  :العالج التنفٌري• 
وفى رحلة العبلج نعكس هذه . االرتباطات تعززت وتدعمت بالتكرار وهذا ٌفسر قوتها وثباتها مع الزمن

العملٌة بحٌث نربط بٌن المثٌرات الشاذة وبٌن أحاسٌس منفرة مثل اإلحساس باأللم أو الرغبة فً القًء أو 
غٌرها ، وبتكرار هذه االرتباطات تفقد المثٌرات الشاذة تأثٌرها ، وهذا ٌتم من خبلل بعض العقاقٌر أو التنبٌه 

نطلب من المرٌض أن ٌتذكر المشاعر الشاذة التً : ولنضرب مثاال لها . الكهربً بواسطة معالج متخصص 
تمر بخاطره حٌن ٌرى أو ٌسمع أو ٌشم مثٌرا معٌنا ، وحٌن ٌخبرنا بان المشاعر قد وصلت لذروتها بداخله 

نقوم بعمل تنبٌه كهربً على أحد األطراف أو إعطاء حقنة محدثة للشعور بالغثٌان أو القًء 

بالنسبة للمثٌرات التً ال ٌمكن عملٌا تفادٌها نقوم بعملٌة تقلٌل الحساسٌة لها وذلك من  :تقلٌل الحساسٌة • 
خبلل تعرٌض الشخص لها فً ظروف مختلفة مصحوبة بتمارٌن استرخاء بحٌث ال تستدعى اإلشباع الشاذ ، 
وكمثال على ذلك نطلب من المرٌض استحضار المشاعر الشاذة التً تنتابه وعندما تصل إلى ذروتها نجرى 

له تمرٌن استرخاء ، وبتكرار ذلك تفقد هذه المشاعر ضغطها النفسً 



:العالج بالكبت 

عكس الكبت الجنسً هو االسراف الجنسً ، ففً 

اضطرابات الهوٌة الجنسٌة ال ٌوجد كبت بل تصرٌف 

.مباشر للجنس، والمضطرب لدٌه اصراف فً الجنس



:العالج بالتنفٌر 

وهو مضاٌقة المضطرب جنسٌا أما بالكبلم أو بالمكان 

ولم ٌفلح هذا االسلوب .أو باألذى الجسدي ( النفً)

بالعبلج ولكن تواترت األخبار حول العبلج بالعقاب 

(.باإلٌذاء أو بالنفً)



:العبلج التطهٌري 

وهو قرٌب من العبلج السلوكً وٌتبع قوانٌنه ولكنه ٌزٌد علٌه فً ارتباطه بجانب 
دع " وعلى فكرة " إن الحسنات ٌذهبن السٌئات " معرفً روحً ، وهو قائم على قاعدة 

، وباختصار نطلب من المرٌض حٌن ٌتورط فً أي من " حسناتك تسابق سٌئاتك 
األفعال الشاذة أن ٌقوم بفعل خٌر مكافئ للفعل الشاذ كأن ٌصوم ٌوما أو عدة أٌام ، أو 

الخ ، وكلما عاود الفعل الشاذ ......ٌتصدق بمبلغ ، أو ٌؤدى بعض النوافل بشكل منتظم 
زاد فً األعمال التطهٌرٌة ، وٌستحب فً هذه األفعال التطهٌرٌة أن تتطلب جهدا 

ومشقة فً تنفٌذها حتى تؤدى وظٌفة العبلج التنفٌرى وفى ذات الوقت ٌشعر الشخص 
بقٌمتها وثوابها ولذتها بعد تأدٌتها و اإلحساس بالتطهر والنظافة وهذا ٌعطٌها بعدا 

وهذا النوع من العبلج قرٌب من . اٌجابٌا مدعما ٌتجاوز فكرة العبلج التنفٌرى منفردا 
ففكرة التكفٌر عن ( سواء كانوا مسلمٌن أو غٌر مسلمٌن ) نفوس الناس فً مجتمعاتنا 

الذنوب فكرة إٌمانٌة وعبلجٌة فً نفس الوقت ، وكثٌر من األعمال الخٌرٌة فً الواقع 
.  تكون مدفوعة بمشاعر ذنب ٌتم التخفٌف منها اٌجابٌا بهذه الوسٌلة 



:السٌطرة على السلوك 

نحن جمٌعا فً حٌاتنا لدٌنا رغبات ال نستطٌع إشباعها بسبب معتقداتنا أو ظروفنا 
االجتماعٌة أو االقتصادٌة أو غٌرها ولهذا نصبر علٌها ونضبطها لحٌن تأتى الفرصة 

والشخص . المناسبة إلشباعها ، وقد ال تأتى فنواصل الصبر علٌها أو إٌجاد إشباع بدٌل 
ذو المٌول الشاذة علٌه أن ٌتعلم ذلك الدرس وأن ٌتدرب على ضبط مشاعره ومٌوله 

كباقً البشر، فكلنا مبتلون بمشاعر ومٌول ال ) الشاذة وأن ٌبحث عن اإلشباع البدٌل 
وفى المراحل المبكرة من العبلج . وهذا من عبلمات نضج الشخصٌة( ٌمكن إشباعها 

بواسطة المعالج أو بالتعاون مع أحد أفراد األسرة ) ربما نحتاج إلى السٌطرة الخارجٌة 
وذلك حتى تتكون السٌطرة الداخلٌة، ( أو أحد األصدقاء إذا كانوا ٌعلمون بالمشكلة 

وأثناء برنامج . والهدف من ذلك هو منع اإلشباع الشاذ حتى ال ٌحدث تدعٌم لهذا المثار
التدرٌب على السٌطرة نطلب من المرٌض أن ٌكتب فً ورقة المواقف التً واجهته 

وكٌف تصرف حٌالها وٌقوم بعد ذلك بمناقشة ذلك مع المعالج ، وهذا ٌنمى فً المرٌض 
وفى كل مرة ٌنجح فٌها الشخص فً التحكم . ملكة مراقبة سلوكه ومحاولة التحكم فٌه 

.  ٌكافئ نفسه أو ٌكافئه المعالج حتى ٌتعزز سلوك التحكم والسٌطرة الداخلٌة 



:اإلطار المعرفً 

-  
أو هذه ) وٌتلخص فً تكوٌن منظومة معرفٌة ٌقٌنٌة بأن هذا السلوك شاذ 

من الناحٌة الدٌنٌة واألخبلقٌة واالجتماعٌة ، ( المشاعر والمٌول شاذة 
وأنها ضد المسار الطبٌعً للحٌاة النظٌفة والسلٌمة ، وأن هذا السلوك 

ومن المفضل أن ٌعرف . ٌمكن تغٌٌره ببذل الجهد على الطرٌق الصحٌح 
المرٌض والمعالج النصوص الدٌنٌة المتصلة بهذا الموضوع حٌث 

ستشكل هذه النصوص دفعة قوٌة لجهود هما معا فحٌن ٌعلم المرٌض 
والطبٌب أن إتٌان الفعل الشاذ ٌعتبر فً الحكم الدٌنً كبٌرة من الكبائر، 

وفى األعراف االجتماعٌة واألخبلقٌة عمل مشٌن فانهما ٌتحفزان 
وٌحتاج االثنان أن ٌتخلصا من األفكار . لمقاومته بكل الوسائل المتاحة

السلبٌة التً تقول بأن الشذوذ نشاط بٌولوجى طبٌعً ال ٌدخل تحت 
األحكام األخبلقٌة ولٌس له عبلج حٌث أثبتت األدلة العقلٌة و النقلٌة 

.  والتجارب الحٌاتٌة غٌر ذلك



:الدعاء 

فكلما أعٌتنا األمور وأحسسنا بالعجز لجأنا إلى هللا بالدعاء ، 
.  فهو قادر على كشف الببلء 

والدعاء سبلح إٌمانً وروحً حٌث ٌستمد اإلنسان العون من 
هللا الذي ال ٌعجزه شًء فً األرض وال فً السماء ، وهو فً 

نفس الوقت سبلح نفسً حٌث تجرى عملٌة برمجة للجهاز 
النفسً طبقا لمحتوى الدعاء فٌتشكل برنامج نفسً جسدي فً 
اتجاه تحقٌق محتوى الدعاء وذلك فٌما ٌسمى بسٌكولوجٌة ما 

، ( Subconscious Psychology) تحت الوعً 
إضافة إلى ما ٌعطٌه الدعاء من أمل فً الخبلص وما ٌعطٌه 

) من ثواب للداعً سواء أجٌب دعاءه فً الدنٌا أم تأجل 
لآلخرة ( لحكمة ٌعلمها هللا 



نهاٌة العرض



دور أهم المؤسسات المدنٌة فً إرساء السلوك

.دور العبادة 

.األسرة 

.المدرسة 

.اإلعبلم 

.جمعٌات النفع العام 



:وفٌما ٌلً عدد من النصابح النفسٌة التربوٌة العامة 

تأكٌد انتماء الطفل لجنسه من خالل تشبٌهه باألب أو باألخ أو بالخال أو العم أو ؼٌره من  -ٔ
وفً حال التشابه الكبٌر فً الوجه . وكذلك بالنسبة للبنت وأمها وؼٌرها من اإلناث .. الذكور 

بٌن الذكر وأمه أو أخته ، البد من إٌجاد فروقات عنهن .. أو البشرة أو العٌنٌن أو ؼٌر ذلك 
وأٌضاً البحث عن نقاط تشابه مع األب وبقٌة الذكور فً الشكل والجسد .. والتأكٌد علٌها 

.وكذلك الحال بالنسبة للبنت التً تشبه أخٌها الذكر أو أبٌها جسدٌاً . والسلوك 

والسٌما فً مرحلة .. االبتعاد عن تشجٌع كل ماٌشوش تمثل الهوٌة الجنسٌة الطبٌعٌة  -ٕ
.الطفولة مثل إطالة الشعر بشكل زابد بالنسبة للذكر وتقصٌر الشعر بشكل زابد بالنسبة لألنثى 

والبأس فً االكتشاؾ والتجرٌب .. تشجٌع تمثل الطفل بالسلوك الموافق لجنسه باستمرار  -ٖ
والتعرؾ على الجنس اآلخر وسلوكٌاته وتصرفاته وألعابه ضمن إطار حب المعرفة وتوسٌع 

والبد من التنبه إلى خطورة مثل هذه السلوكٌات وضرورة ضبطها واالبتعاد عنها فً .. المدارك 
.حال تكرارها واستمرارها 

والتنبه إلى مدلوالتها .. مشاركة الطفل أو الطفلة فً انتقاء األلعاب والهداٌا والمالبس  -ٗ
.وارتباطاتها بالهوٌة الجنسٌة المناسبة 

التأكٌد على اختالط الطفل بأقرانه والتعلم منهم ، وأن االختالط بٌن الجنسٌن الٌعنً اختالط  -٘
الهوٌة الجنسٌة وتشوٌشها ، بل ٌعنً التشابه فً الحقوق والواجبات



 ” أحتاج ان اكون بنت، أمى":قصة دانٌل 

http://ai.eecs.umich.edu/people/conway/TS/Evelyn/Danielle.html



