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دٔزٚ اضطساب اهلٕٖٛ دٔزٚ اضطساب اهلٕٖٛ 

  اجلٍطٗٛاجلٍطٗٛ



  
 

كذلؾ .. لية جراحية نسمع أك نقرأ بيف فترة كأخرل عف شاب تحكؿ إلى فتاة بعد عـ
ت إعالمية كآراء كيرافؽ تمؾ األخبار عادة تضخيما. أك في بقية دكؿ العالـ  في مجتمعاتنا
 .متنكعة مثيرة

 

نكاد نميز  ة كالكما نجد حكلنا بعض الذككر مف األطفاؿ الصغار أف شعكرىـ طكيؿ
 .نيـ ذككر مف شكميـ أك تصرفاتيـأ

 
      

اضطزاة " كمف الناحية الطبية النفسية ىناؾ اضطراب نفسي سمككي يسمى 
عدـ رضا عف ىكيتو الجنسية  (أك المريضة  )حيث يحدث لممريض  "اجلُسيخ   اهلىيخ

عددة شكؿ كصفات الطبيعية التي كلد بيا ، كىك يحاكؿ أف يتمثؿ باستمرار كبأساليب مت
لذككر كىذا االضطراب نادر عمكمان كليس شائعان ، كىك يصيب ا. ككيات الجنس اآلخركسؿ

 .أكثر مف اإلناث بعدة أضعاؼ
 

، حيث رة ، مف عمر سنتيف إلى أربع سنيفكيبدأ ىذا االضطراب عادة منذ سف مبؾ
كاالىتماـ  (غيرىا ك قباربي كفؿ)عاب اإلناث مثؿ الدمى يميؿ الطفؿ الذكر إلى المعب بأؿ

إضافة  .خالؿ التسريحة كالشرائط كغير ذلؾبمظير شعره كثيابو بما يشبو اإلناث مف 
كفي حاؿ الطفمة األنثى التي تعاني . اث كأساليبيـ كتصرفاتيـ المتنكعةلتقميده لحركات اإلف

ب مف ىذا االضطراب نجدىا تميؿ إلى األلعاب الجسدية الخشنة كالمضاربات كالمعب بألعا
في الشكؿ كالسمكؾ  الذككر مثؿ المسدسات كالسيكؼ كغير ذلؾ كالظيكر بمظير ذككرم

 .كاالىتمامات
 

، كىك ؿ الطفؿ ليكيتو الجنسية الطبيعيةكجكىر ىذا االضطراب ىك انحراؼ في تمث
غير راض عف جسده ، كىك يب السمكؾ العامة المرتبطة بجنسويتقبؿ جسده كأساؿ ال

سعى باستمرار لتقميد الجنس اآلخر كتمثؿ صفاتو كرغباتو ، كىك مكىكيتو الطبيعية
، مر االضطراب عند نسبة كبيرة منيـكفي مرحمة البمكغ كالمراىقة كالشباب يست. كأساليبو

كبعضيـ يمجأ إلى استعماؿ أدكية ىرمكنية  .ناتيـ داخؿ األسرة كفي المجتمعكتزداد معا
ـ إلى كما يمجأ بعضو .خرجنس اآللمتأثير عمى جسمو كمظيره بما يتناسب مع شكؿ اؿ

( 1 )  .طمب تغيير الجنس جراحيان 
 

حـــاملقذو 
: 



 

ختصارا ا (Gender identity disorder: باإلنجميزية) اضطساب اهلٕٖٛ اجلٍطٗٛ .ٔ
ذيف عمى األشخاص اؿ كعمماء النفس أطباءكىك تشخيص يطمقو . (GID)يعرؼ بػ

الذم  الجنسحكؿ نكع  (Dysphoria)يعانكف مف حالة مف الال ارتياح أك القمؽ 
كىكية  التغير الجنسيكىك يعتبر تصنيفا نفسيا، يصؼ المشاكؿ المتعمقة ب . كلدكا بو

كىك تصنيؼ تشخيصي ينطبؽ بشكؿ عاـ . كالتشبو بالجنس اآلخر التحكؿ الجنسي
 ( 2 ). "المتغيريف جنسيا"عمى 

، "بأنو مكجكد منذ الكالدة"كاضطراب اليكية الجنسية لدل األطفاؿ يكصؼ عادة 
 المراىقة، كىك غير مشابو الضطراب اليكية الجنسية الذم يظير في فترة "عياديا"كيعتبر 
في كقت تستيجف فيو عدة ثقافات السمكؾ الجنسي المغاير، فانيا تؤثر  .البمكغترة أك ؼ

في حاالت متعددة . بشكؿ سمبي عمى األشخاص المصابيف بو كاألشخاص القريبيف منيـ
  .أك مختمؼ" الغير صحيح"مف أف جسـ ىذا الشخص ىك  تظير شعكرا بعدـ االرتياح نابع

( 2 ) 

كيتميز اضطراب اليكية الجنسية بنفكر شديد بشأف جنس الشخص الفعمي، مع 
رغبة لالنتماء لمجنس اآلخر، كيككف ىناؾ انشغاؿ دائـ بمالبس أك نشاطات الجنس اآلخر 

 ( 2 ) .نو في البناتكينتشر ىذا االضطراب في البنيف أكثر ـ، مع رفض لمجنس الفعمي

كاألطفاؿ المصابكف باضطراب اليكية الجنسية ينكركف كبشكؿ متميز أف ىذا  
االضطراب يسبب ليـ أم إزعاج، كذلؾ عمى الرغـ مف احتماؿ ضيقيـ باالصطداـ مع ما 

 ( 2 ) .تتكقعو عائالتيـ أك أقرانيـ منيـ، كبالسخرية أك الرفض الذم قد يتعرضكف لو

ء األطفاؿ كقد صاحبيـ ىذا االضطراب فإنو قد يتحكؿ إلى نكع مف أنكاع حينما يكبر ىؤال
": االنحرافات الجنسية"

 ٛٗغّٕٚ األشٖاٞ اجلٍط: fetishism Transvestic  كىـ مف يمبس مالبس الجنس
 ( 2 ) .اآلخر كلك سران كيستثار جنسيان عند فعؿ ذلؾ كقد يمارس العادة السرية حينيا

 :يفبهيى انذراسخ 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D8%B3_(%D8%A3%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A8%D8%AC%D9%86%D8%B3_%D8%A2%D8%AE%D8%B1&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%82%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%84%D9%88%D8%BA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%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
http://ar.wikipedia.org/wiki/%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


 ٘التشٕه اجلٍط: Transsexual  كىذه الفئة مف ال ترضى بغير تغيير الجنس كقد
تسعى لذلؾ مف خالؿ العيادات المختصة في الغدد كاستخداـ اليرمكنات أك مف 

 ( 2 ) .خالؿ عيادات الجراحة إلزالة األعضاء التناسمية كتغيير الجنس
 

:  ٙذٔذ اجلٍظــــالؼ .2

كيذكر فركيد أف سبب ىذا  معف ىدفو الطبيع ملجنسىك كؿ انحراؼ لمدافع ا
ال يتخطاىا ، كيأخذ الشذكذ عند مرحمة معينة  منحراؼ يعكد إلى تكقؼ النمك النفساال

: أشكاال عدة منيا  مالجنس

 ٛٗ(3 ) .(السحاؽ عند النساء  لرجاؿ كالمكاط عند ا  ) اجلٍطٗٛ املجم 
 

: َٖــــــاملخٍح .3

، ملمجياز التناسؿ مالتككيف التشريح معيكب خمقية ؼف كىؤالء ىـ الذيف يعانكف ـ

أسبكع األكلى مف  ٕٔالرحـ خالؿ أؿ  مألعضاء التناسمية الخارجية يتـ ؼحيث أف تّككيف ا

 األنثكمالذككرة ينتج عنو التشكيؿ حالة كجكد مبيض كعدـ كجكد ىرمكف  م، فؼ الحمؿ

ق تككيف المبيضيف كالخصيتيف اضطراب يتداخؿ مع مجنيف خارجيا كداخميا كعند حدكث ألؿ

كزيادة إفراز ىرمكف الذككرة أك األنكثة ينتج عنو تشكىات خمقية باألعضاء التناسمية 

 (3 ) .التعرؼ عمى جنس الجيف ماشتباه ؼ الخارجية ينتج عنو

كيؼ يمكف التفرقة بيف اضطراب اليكية الجنسية كالجنسية المثمية  نظرا لمخمط 
: مأكجو االختالؼ فيما يؿ حيث تتمثؿالشديد بينيما 

لمجنس اآلخر  مية لدية إصرار شديد عمى انو ينتـالمصاب باضطراب اليكية الجنس :أٔال
. لمثمى فال تكجد لديو ىذه المشاعرالمغاير لجنسو عمى عكس الشخص ا

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84_%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A


لمجنس المغاير عمى التحكؿ  مليكية الجنسية لديو رغبة قكية ؼ المصاب باضطراب :ثاٌٗا
. لديو جنسية مثمية فإنو يرفض ىذه الفكرة تماما مذعكس الشخص اؿ

يس يبديو المصاب باضطراب اليكية الجنسية نحك نفس الجنس ؿ ماالىتماـ الذ :ثالجا
لجنسية عمى عكس الغالب اىتماـ مجرد مف الرغبة ا ماىتماما جنسيا غريزيا كلكنو ؼ

. كاضحاتبدك اىتماماتو بنفس الجنس اىتماما جنسيا  مالشخص المثمى الذ

التكاجد مع  مة الجنسية لديو نفكر كعدـ رغبة ؼالشخص المصاب باضطراب اليكم :زابعا
.  الجنس المغاير أما الشخص المثمى فميس لديو ىذا الشعكر

الشخص المصاب باضطراب اليكية الجنسية لديو نفكر مف فكرة الزكاج عمى عكس  :خاوطا
.  معفيمارس حياتو الزكجية بشكؿ طبي الشخص المثمى

الشخص المصاب باضطراب اليكية الجنسية لديو كراىية ألعضائو التناسمية  :ضادضا
.  كالمظاىر المميزة لجنسو

اختاره  مالذ مكية الجنسية ثابت عمى دكره الجنسالشخص المصاب باضطراب الو :ضابعا
 (3 ) .لنفسو عمى عكس الشخص المثمى فإنو قد يمارس الدكريف السالب كالمكجب

 

 

المرأة ة التي تتشبو بالرجاؿ مف حيث الزل كالييئة أم المظير الخارجي  :داهاإلضرت .ٗ

كيحسبف أنيف أصبحف كالرجاؿ في حرية التصرؼ كمكاجية أمكر الحياة كالتنافس 

المرأة صارت  )عمى األعماؿ كالخكض في مجاالت تخص الرجاؿ كال تميؽ إال ليـ كبيـ 

. (كالرجؿ كتشبيت بو 

                                                              



االنحراؼ عما ىك عادم ، أك البعد عما ىك سكم  )ىك   Abnormality:: الػرٔذ  .5

،كيعد الشذكذ حالة مرضية تمثؿ خطرا عمى الفرد نفسو أك عمى المجتمع الذم يعيش 

ينحرؼ كالشخص الشاذ ىك الذم . فيو كتتطمب التدخؿ لحماية الفرد كالمجتمع منو 

سمككو عف سمكؾ الشخص العادم في تفكيرة كمشاعره كنشاطو، يككف غير سعيد 

 .    كغير متكافؽ شخصيا كانفعاليا كاجتماعيا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

يتطكر دماغ الجنيف داخؿ الرحـ في االتجاه الذكرم 
مف خالؿ التأثير المباشر لمتستكستيركف عمى تطكر الخاليا 

نثكم في غياب تدفؽ ىذا العصبية أك في االتجاه األ
االقتناع )في ىذه الحالة، ىكيتنا الجنسية . اليرمكف

ك التكجو الجنسي مبرمجة أك منظمة مسبقا في  (باالنتماء إلى جنس الذكر أك األنثى
لكف، بما اف التمايز الجنسي لألعضاء . تركيبة دماغنا عندما كنا ال نزاؿ في الرحـ

لحمؿ ك التمايز الجنسي في الدماغ ال يحدث إال التناسمية يحدث في أكؿ شيريف مف ا
مما قد ينتج . خالؿ النصؼ الثاني مف الحمؿ يمكف أف تتـ ىاتيف العمميتيف بشكؿ مستقؿ

كما يعني ىذا أيضا انو في حالة التباس . عنو الترانسكشكاليتي في الحاالت القصكل
 تعكس بالضركرة درجة الجنس عند الكالدة، قد تككف درجة تذكير االعضاء التناسمية ال

ك ال يكجد أم مؤشر عمى أف البيئة االجتماعية بعد الكالدة ليا تأثير عمى . تذكير الدماغ
 (4 ). اليكية الجنسية أك التكجو الجنسي

 

 رزحذد اهلىيخ اجلُسيخ ثشيئني :

 كنشاط الغدد( X or Y ) مكىذا يتحدد بالتككيف الجيف :التركيب البيكلكجى لمجسـ .ٔ
         أك األنكثة  ( تستستيركف )صة تمؾ التي تفرز ىرمكنات الذككرة الصماء خا 
 (5 ) .( كبركجيستيركف إيستركجيف )

 , كىك صكرة الذات كما يستقبميا صاحبيا ذكرا أك أنثى :التككيف النفسي .ٕ
إذا كانت  فمثال ،الصكرة تتأثر إلى حد كبير بالبيئة المحيطة كطريقة التربية كىذه  

شعكرل يدعمكف  ثـ رزقيـ اهلل بنتا فإنيـ بدافع ال، مة مف إنجاب الذككرمحرك األسرة
الذككرة كتنتقؿ أمنيتيـ الالشعكرية إلييا فتتصرؼ عمى أنيا ذكر عمى  فييا صفات

 (5 ) .البيكلكجية الكاضحة الرغـ مف أنكثتيا



اليرمكنات التي تعرض  كقيؿ أيضا أف مشاعر األنكثة أك الذككرة تتأثر بمستكل 
بداخميـ  فمف المعركؼ أف الذككر كاإلناث يحممكف  ،ىا الجنيف في بطف أموؿ

في  حيث تغمب ىرمكنات الذككرة، ىرمكنات الذككرة كاألنكثة كلكف مع اختالؼ النسب
 (5 ) . الذككر كتغمب ىرمكنات األنكثة في اإلناث

ف كفى األشخاص العادييف يككف ىناؾ تكافؽ بيف التركيب البيكلكجى كالتككم 
عبر " أما في الحاالت المرضية  ، يصاحبو تكافؽ نفسي كتكافؽ اجتماعي  النفسي
فيحدث انشقاؽ بيف التركيبة البيكلكجية كاالتجاىات  ( Transsexuality)" الجنسية

 (5 ) .يحدث صراع شديد داخؿ النفس كفى األدكار االجتماعية النفسية كىنا

م التكافؽ الميني كاإلجتماعى كما كنتيجة ليذا الصراع تحدث حاالت اضطراب ؼ 
كالمشكمة األكبر في ىذه الحاالت تتمثؿ في العالقات . تظير أعراض قمؽ أك اكتئاب

كالجنسية التي تحدث مع نفس الجنس كتسبب مشكالت نفسية كاجتماعية  العاطفية
 (5 ) .اليكية المرغكبة مف خالؿ التدعيـ اإليجابي عديدة كما أنيا تثبت

كالبداية ىنا ، ت تحتاج بالضركرة لممساعدة عمى مستكيات مختمفةكىذه الحاال 
الطبيب النفسي الذم يدرس تفاصيؿ حالتؾ كظركفيا ثـ يناقش معؾ  تككف عند

 :ملممساعدة كىى كالتاؿ الخيارات المتاحة

كاالتجاه النفسي  البيكلكجيالمساعدة في تخفيؼ حدة الصراع بيف التركيب  .ٔ
 .حتى كلك كانت مختمفة عف بقية الناسعمى قبكؿ ذاتؾ   كمساعدتؾ

 .المساعدة في التغمب عمى أعراض القمؽ كاالكتئاب التي نشأت .ٕ

 إشراؾ أحد الجراحيف في العممية العالجية لدراسة احتماالت نجاح أك فشؿ التحكؿ .ٖ
كىذا التحكؿ الجراحي لو شركط كخطكات ألنو تغيير دائـ في الشكؿ ، الجراحي 

 (5 ) .تالي لو تداعيات اجتماعية كدينية ىامةالدكر الجنسي كباؿ كفى
 



 اخلطىاد ويُهب ونذنك الثذ أٌ يسجقه ثؼض:  
 

 أف تعيشي دكر الرجؿ لمدة عاـ مف حيث طريقة الممبس كاألدكار االجتماعية • 
أف يككف ىناؾ عالج ىرمكني بإعطائؾ ىرمكنات ذككرة بالجرعات التي يحددىا  • 

 ت تؤثر في شكؿ الجسـ كفى تأكيد اليكية المرغكبكىذه اليرمكنا، المتخصص الطبيب
فإذا رأل الجراح كرأل الطبيب النفسي إمكانية التحكؿ الجنسي بعد ىذه 

فسيناقشاف ذلؾ معؾ كيأخذاف المكافقات الكتابية المطمكبة كيعرضاف عميؾ  الخطكات
 (5 ) .التحكؿ مزايا كمشكالت

فيذا ال يعنى انعداـ فرص  أما إذا كانت ىناؾ عكائؽ أماـ التحكؿ الجراحي 
كالمساعدة ىنا ال تعنى إصرار المعالج عمى تغيير اليكية  ،النفسية كاالجتماعية المساعدة

الصراع  قكلكف تعنى تخفيؼ حد ( فيذا أمر غاية في الصعكبة مف الناحية العممية )
  .كالميني كالحياتي برغـ ىذا االختالؼ المكجكد معممية التكيؼ االجتماع كتسييؿ

مف خالؿ جمسات عالج نفسي كجمسات عائمية أك إرشادية كتكجيو  كقد يتـ ذلؾ  
 (5 ) . ميني

 

 

 

 

 

 

 



  
 

: ركىيٍ اضطزاة اهلىيخ اجلُسيخ يفدور انزُشئخ : أوالا 

حياتو األسرية  فيإف األماف الذم يشعر بو الطفؿ يعتمد عمى ثالث ركابط أساسية 
،  كرابطة األب بالطفؿ ، كرابطة األب باألـ ، كىذه رابطة األـ بالطفؿ   ىيكىذه الركابط 

ىذا المثمث يسبب عدـ شعكر الطفؿ  فيكسر  أمالرابطة يتـ إىماليا كثيرا ، حيث أف 
يشعر بو الطفؿ يحدث سكاء كاف ىذا  الذمباألماف ، كيجب أف نكضح ىنا أف عدـ األماف 

  .ب تفسيراتو الخاطئة لألحداثمثمث العالقات كسرا حقيقيا أك تصكره الطفؿ بسب فيالكسر 
( 3) 

األسرة يبدأ الخطر كمف السيؿ إدراؾ دكر  فيكعندما يقـك األب بالتخمي عف دكره 
ينمك نمكا نفسيا سميما يجب أف  لكيتككيف اليكية الجنسية لمطفؿ ، فاالبف  فياألب 

عكريا كال يشعر باالحتراـ كالتقدير تجاه األب كيقـك بتككيف صكرة جيدة لو كيتكحد بو ش
ىيئ نقؿ اليكية  الذمشعكريا كيتمنى أف يككف مثمو ، كىذا المناخ بيف األب كاالبف ىك 

 (3 ) .الجنسية مف األب إلى االبف

كذلؾ األمر بالنسبة لمبنت فاألب ميـ ليا أيضا إلتماـ عممية نقؿ اليكية الجنسية 
المستقبؿ كىكذا  فيكثتيا يشجعيا كيقدـ ليا القبكؿ بال شركط  مما يؤكد ليا أف الذمفيك 

عجابو البنتو كفى نفس  يعدىا لدكرىا الغيرم الصحيح ، كعندما يعبر األب عف حبو كا 
الـ عند ذلؾ يتأكد لدل البنت صالح  الكقت  تالحظ البنت الرابطة القكية بيف األب كا 

مثؿ األب كمف ىنا ندرؾ انو بالنسبة لكؿ مف االبف الذكر كاالبنة األنثى م، العالقة الغيرية 
 (3 ) .األسرة  فيعنصر األماف 

تككيف اليكية الجنسية ، فبعض األميات  فيكذلؾ تؤثر العالقة بيف األـ كالطفؿ 
يشعرف بالكراىية كالحقد كالحسد تجاه الذككر فيعممف عمى تقكية السمككيات األنثكية لدل 

 :اهلىيخ اجلُسيخػىايم َشؤ اضطزاة  



عنؼ كالقسكة نفكسيـ ككصؼ الرجاؿ باؿ فياألبناء ككذلؾ غرس األفكار غير الصحيحة 
مما يكلد لدييـ اتجاىات سمبية نحك الرجاؿ ، كذلؾ الحماية الزائدة كالتدليؿ الزائد أك 

التسمط  كؿ ىذا يؤدل إلى اضطراب الصكرة المتخيمة عف الجنس األخر كمف ثـ اضطراب 
 (3 ).  النياية إلى اضطراب اليكية الجنسية  فيالعالقة بيـ مما يؤدل 

العالقات  فييحدث  الذمضطراب اليكية الجنسية ىك الشرخ إذف فالجزر األعمؽ ال
 (3 ) .األسرية مما يؤثر سمبا عمى الطفؿ فيما يتعمؽ باإلحساس باالنتماء كبقيمتو كىكيتو

 جنسيكمف ىنا نتبيف أف الجزر األعمؽ الضطراب اليكية الجنسية ليس لو أساس 
شباع احتياجات اإلنساف اإلحساس باألماف كالثقة كالت فيكلكف أساسو ىك الرغبة  شجيع كا 

شبكة العالقات ثالث  فيليقكؿ لو شخص آخر انو مقبكؿ كينتج عف ىذا االضطراب 
 (3 ). الخكؼ، كاالنعزاؿ، كالغيرة كالحسد ىيمظاىر أساسية 

 

 ٔفــــــاخل :

اغمب مف يقدـ المشكرة لألشخاص المضطربيف كجدكا أف كراء كؿ المخاكؼ 
خكؼ عميؽ مف اليجر كالترؾ يعكد إلى الطفكلة المبكرة ، فاألب  كالسمككيات الغريبة يكجد

ينتيؾ بدال مف أف يحمى كيصبح ىك مصدر الخكؼ مف حالؿ قسكتو كشدتو ال  الذم
، كذلؾ األب الميمؿ غير  الخارجييصمح أف يككف مصدر حماية مف تيديدات العالـ 

قؼ سمبيا أماـ مخاكفيـ مما الميتـ بشؤكف أكالده يتككف لدييـ كراىية سديدة لو ألنو ك
 (3 ) .يعكؽ عممية استدماج صكرة األب الجيد

 

 شاهـــــاالٌع: 
بالنسبة  األنثكمد بالنسبة لمكلد كالنمكذج إف غياب صكرة النمكذج الذكرل  الجي

حياتو ستككف  فييتعرض لتأثير أمو فقط  الذملمبنت يخمؽ مشكالت مع األقراف ، فاالبف 
 (أك المتخيؿ  الكاقعي )مشابيو لردكد أفعاؿ كالدتو  الخارجيـ ردكد أفعالو مع العاؿ



لديو فيسخركف منو كيرفضكنو  األنثكميكتشؼ إقرانو ىذا السمكؾ  كسرعاف ما سكؼ
ككنت تكحدا بشخصية أبييا سكؼ تجد نفسيا أيضا  التيكيضطر لالنعزاؿ ، كذلؾ الطفمة 

ت األنثكية كتعزؿ نفسيا عنيـ منفصمة عف شمتيا كعادة سكؼ تسخر مف اىتمامات البنا
االفتقار إلى  ىيتكمف خمؼ  اضطراب اليكية الجنسية  التي، كحيث أف المشكمة العميقة 

اإلحساس باالنتماء فإف الترؾ كالرفض مف جماعة األقراف يمعب دكرا ميما فييا ألف ىؤالء 
جماعة الحسد األطفاؿ المضطربيف يتـ حرمانيـ مف العالقات الحميمة كمف االنتماء إلى 

 (3 ) .االمتالؾ فيكالغيرة كالرغبة 

  الػريٚ ٔاحلطـد : 
الرفض يحسد غيرة مف األطفاؿ المقبكليف  بكخزهيشعر  الذمأف الطفؿ  الطبيعيمف 

ألقرانو المقبكليف ثـ بعد ذلؾ يبدأ اإلعجاب بيؤالء  مساكمحيث يستنتج الطفؿ انو غير 
غبة فى االمتالؾ كعادة تتكجو ىذه المشاعر الذيف يبدكف أفضؿ منو ثـ يتحكؿ اإلعجاب ر

يحدث  الذمنحك شخص كاحد فقط يككف ىك الرفيؽ المرغكب يمكف أف نجمؿ صكر الخمؿ 
: نشكء طفؿ مضطرب اليكية الجنسية فى اآلتي  فياألسرة مما قد يتسبب  في

  .أـ متسمطة تقمع الدكر الذكرل ألبنائيا  –ٔ

 .كديبيةسمط كقاس يكسر العالقة األأب مت  –ٕ

   .عند غياب األبأـ شديدة الحرص كالخكؼ عمى أبنائيا كخصكصا   –ٖ

 (3 ) .ر غائب ترؾ المسئكلية كميا لالـأب غير مباؿ حاض  –ٗ
 

  اجلٍط٘اضطساب التطبٗع  :

نشكء اضطراب اليكية الجنسية يقكدنا إلى  فيكؿ ما سبؽ ذكره عف أثر التنشئة 
 الجنسيالتطبيع  إفمشعاف الخضير / كيذكر د،  الجنسيالحديث عف مصطمح التطبيع 

يتعمـ الطفؿ مف خالليا السمككيات كاالتجاىات المناسبة اجتماعيا لجنسو  التيىك العممية 
شعكر الشخص بأنو بنت أك كلد ،  أميكتسب الطفؿ ما يعرؼ باليكية الجنسية  كبالتالي



السنة األكلى مف  فيكربما  خالؿ مرحمة الطفكلة المبكرة الجنسيكما يكتسب معايير الدكر 
تشكيؿ شخصية الفرد كمفيكمو عف ذاتو ، فأساليب  فيتمعب دكرا ميما  كالتيحياة الطفؿ 

كاإلىماؿ الشديد كعدـ إشباع الحاجات الفسيكلكجية  العاطفيالتنشئة الخاطئة كالحرماف 
كالرفض كالقسكة  كالنفسية كاالجتماعية أك التدليؿ الزائد كالحماية الزائدة أك النبذ كالقمع

 الجنسيالشؾ أف ىذه العكامؿ تقكد إلى اضطراب اليكية الجنسية كعرقمة عممية التطبيع 
تظير لدل األطفاؿ كفييا تشبو بسمككيات  التيعف السمككيات  التغاضيلذلؾ يجب عدـ 

البقاء دائما مع  فيالجنس المغاير كأف يقـك الكلد باالستمتاع بالمعب بالعرائس أك الرغبة 
مشيتيـ ، كؿ ىذه عالمات يجب أف  فياإلناث  كارتداء مالبس البنات أك تقمد البنات 

 (3 ) .شارة إلى اضطراب اليكية الجنسيةننتبو ليا ألنيا قد تككف إ

َشىء اضطزاة اهلىيخ اجلُسيخ ؟  يفدور انؼىايم انجيىنىجيخ  : ثبَيبا 

ة لكنو قد ىكية الجنسيالضطراب اؿ األساسيس ىك العامؿ مالعامؿ البيكلكجي ؿ   
أك المساعدة بجانب عكامؿ التنشئة حيث يحدث اضطراب لمغدد  المينيةيشكؿ أحد العكامؿ 

الصماء كيرتفع ىرمكف الذككرة لدل اإلناث  أك يرتفع  ىرمكف األنكثة لدل الرجاؿ مما 
 (3 ) .ظيكر صفات الجنس اآلخر لدل الشخص فييككف لو أثر 

 

 :انطفىنخ واضطزاة اهلىيخ اجلُسيخ يفسي االػزذاء اجلٍ:  ثبنثبا 

يصاب باضطراب اليكية الجنسية ؟  الجنسيىؿ كؿ طفؿ تعرض لالعتداء   

 في الجنسيىؿ كؿ شخص مصاب باضطراب اليكية الجنسية تعرض لالعتداء 
عمى الطفؿ إلى إصابتو باضطراب  الجنسيطفكلتو ليس بالضركرة أف يؤدل االعتداء 

يؿ عمى ذلؾ انو يكجد مف بيف ىؤالء مف لـ يتعرض لالعتداء اليكية الجنسية كالدؿ
ككذلؾ يكجد أشخاص لـ نالحظ عمييـ اضطراب اليكية الجنسية رغـ تعرضيـ  الجنسي

الطفكلة ىك عامؿ محفز كمساعد  في الجنسي، كالخالصة أف االعتداء  الجنسيلالعتداء 



رل مثؿ خمؿ عممية التطبيع عمى نشكء اضطراب اليكية الجنسية إذا تكافرت الشركط األخ
. ئة األسرية كاالجتماعيةكخمؿ عممية التنش الجنسي

: َشىء اضطزاة اهلىيخ اجلُسيخ يفانُظى االجزًبػيخ انسبئذح وأثزهب : راثؼـبا 

تككيف اضطراب اليكية الجنسية  فيقد تساعد بعض النظـ االجتماعية السائدة 
بو بالجنس اآلخر كال تعتبره أمرا شاذا عممية التش فيتتساىؿ  التيكخصكصا تمؾ النظـ 

فيذا األمر يتيح لمشخص المضطرب ممارسة دكره المغاير عمنا كدكف أف يشعر بأم حرج 
غضاضة أك حرج كقد يككف فى ذلؾ  أمفيتاح لو التكاجد الدائـ مع الجنس المغاير دكف 

 (3 ) .تدعيـ ليذه السمككيات خصكصا لدل األطفاؿ
 

 :وقهخ اخلىف يٍ اهلل اإلميبٌَقص :  بيسبا 

ألف الكقكع في المعاصي سكاء الكبير منيا كالصغير نتيجة نقص اإليماف ، مراقبة 
حيف يزنى كىك  الزانييزنى  ال ): اهلل عز كجؿ ، كما قاؿ رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ 

يشرب الخمر حيف يشرب كىك مؤمف ، كال يسرؽ السارؽ حيف يسرؽ كىك  مؤمف ، كال
، (متفؽ عميو   )(بصارىـ كىك مؤمف ينتيب نيبة يرفع الناس إليو فييا أ المؤمف ، ك

كمما الشؾ فيو أف المرأة التىتتشبو بالرجاؿ ناقصة اإليماف  ، قد أغكاىا الشيطاف لمكقكع 
صمى اهلل  النبيفي كبيرة مف كبائر الذنكب كرد تحريميا في أكثر مف دليؿ صحيح عف 

 (6 ) .عميو كسمـ قد سبؽ ذكرىا

 : وسبئم اإلػالو: سبدسبا 

بمختمؼ أشكاليا كأنكاعيا ، المرئية كالمسمكعة كالمقركءة ، فييا تبث كتنشر 
 كالمبادئتغكم المرأة كتشجعيا عمى التمرد عمى الديف  التياألفكار الضالة كالمنحرفة 

السميمة ، كعمى رفض سمطة الرجؿ ػ كما يزعمكف ػ كتشجع المرأة عمى المطالبة بحقيا 
التصرؼ كالحرية ، كتعرض أنكاعا مف المالبس الفاضحة كالمشابية لمالبس الرجؿ  في



فتأثر كثيرا مف النساء بما يعرض عمييف فخرجف عف الديف  ٓباسـ المكضة كاألزياء 
كالخمؽ ، كعف قكامة الرجؿ ، كتشبيف بأخالؽ الفاجرات كتصرفاتيف دكف تفكير أك تمييز 

النساء الشكؿ شكؿ امرأة كالمبس كالتصرفات كاألخالؽ  بيف الخير كالشر ، كظير نكع مف
 (6 ) .(المترجالت مف النساء )كالرجاؿ ، إنيف 

 : انزقهيذ األػًى : سبثؼبا 

         فيي تمبس كتتصرؼ دكف كعى أك إدراؾ لما تفعمو ، كدكف تفكير في فكائد 
ف فييتعممو ،  أك أضرار ما كاف األمر منافيا  تقمد مف حكليا مف صكيحبات أك فنانات كا 

 (6 ). لطبيعتيا

 : رفيقبد انسىء : ثبيُبا 

مما الشؾ فيو أف الصاحب لو تأثير كبير في شخصية مف يصاحبو سمبا أك إيجابا 
مثؿ الجميس الصالح )سمـ ك مصدكؽ نبينا محمد صمى اهلل عميو ، كما قاؿ الصادؽ اؿ

ما أف ييديؾ كأما أف تبتاع كالجميس السكء كحامؿ المسؾ كنافخ الكير ، فحامؿ المسؾ أ
ما أف تجد ريحا  ما أف تجد منو ريحا طيبة ، كنافخ الكير إما أف يحرؽ ثيابؾ كا  منو ، كا 

فالمرأة المجالسة لممترجالت مف النساء البد كاف تتأثر بيف في  (متفؽ عميو )(خبيثو 
 (6 ) .تككف شاذة عنيف ال كيتقميدا ليف لبسيف كتصرفاتيف ، مجاممة أك 

 : انُقص انُفسي ونفذ األَظبر :اا ربسغ

نقص تفرض بعض النساء تشعرف بنقص نفيس، كمحاكلة منيا لسد ذلؾ اؿ
بالرجاؿ لمفت  قالمبس كالتصرفات ، كبعض تتشب بالرجاؿ في قشخصيتيا عف طريؽ التشبي

األنظار إلييا ، كشد االنتباه ليا ، كذلؾ بتسريحة الشعر أك لبس مالبس الرجؿ كالبنطاؿ 
 (6 ) .المشي في السكؽ كاألماكف العامة مشية تمفت االنتباه أكعة ، كالقب

 



 

 

 

 

 

: االضتبٗاٌُتاٟر 

 ِنسب مئكية لكؿ بند فييا ، كقد َأكَضحت النسب المئكية  االستبيافَأظير 

 ؟ باجلٍظ اآلخس عٍٜ الرتف ٔالتػبْلطؤاه األٔه ِٕٔ ِن تعسف ًا

مما يدؿ عمى  (%ٛٛ)كالطالب  (%ٜٓ)تقارب في نتيجة كؿ مف  الطالبات حيث كانت -
. منتشر بيف الجنسيف أمركانو  لمظاىرةمعرفتيـ 

 ؟ ض٠ٗٛ باجلٍظ اآلخس ظاِسٚ  ٔالتػبْالرتف  باعتبازلمطؤاه الجاٌ٘ فٗىا ٖتعمل   بالٍطبٛ أوا

كىي نسب تدؿ عمى يقيف كامؿ  (%ٕٜ)كالطالب (%ٜٗ )فقد كانت نسبة الطالبات  -
. دان سيئة ج المنتشرة الظاىرةبأف 

 ٍِطب امل٠ٕٖٛ لن ٔالتصسف؟  باجلٍظ اآلخس عَ طسٖل المبظ ضؤاه الجالح ِٕٔ ِن تعسف املتػبْٔقد كاٌت ال

مما يدؿ عمى كجكد كعي لدل  (%ٛٚ)كالطمبة  (%ٛٛ)فكانت نسبة الطالبات  -
. الجنسيف بشكؿ المتشبييف بالجنس اآلخر

  ُ؟ ظسٖمفت الَ أُٖسٖد  املتػبْٔيف الطؤاه السابع فٗىا إذا كا

  دراسخ حىل اضطزاة اهلىيخ اجلُسيخدراسخ حىل اضطزاة اهلىيخ اجلُسيخ
 



كىك فرؽ بسيط يدؿ عمى تفاكت  (%ٙ٘) ةكالطمب (%ٕٙ)الطالبات  ةبنسفقد كانت  -
شخصية  الختالؼنظرة كؿ مف الشاب كالفتاة لنفسيـ مف خالؿ لفت النظر كذلؾ يعكد 

. كالرجؿ المرأة

  ؟ باجلٍظ اآلخس ظاِسٚ خطريٚ التػبْ اعتبازٍِٔا يف الطؤاه اخلاوظ الرٙ ٖدٔز سٕه

 إحساسمما يدؿ عمى  (%ٕٛ)بينما نسبة الطالب  (%٘ٙ)البات فقد كانت نسبة الط -
. بيا االستيانةالطالبات كاف البد مف عدـ  إحساسمف  أكثرالطالب بخطكرة الظاىرة 

  ؟باجلٍظ ٔالرتف تكمٗد لآلخسَٖ التػبْٔفٗىا ٖتعمل بالطؤاه الطادع ِٕٔ ِن 

ب ليست مرتفعو النس أفنالحظ  (%ٕٓ)كالطالب  (%ٕٖ)فقد كانت نسبة الطالبات  -
الغمكض في الغايات قد تؤدم لتقميد اآلخريف عمى الرغـ مف جيؿ  أفمما يدؿ عمى 

. ليا الكامنة األىداؼ

 ؟ باجلٍظ اآلخس ٔالتػبْبالٍطبٛ لمطؤاه الطابع ِٕٔ ِن تسغب بٕضع قإٌُ ملعاقبٛ ٔزدع الرتف  أوا

افقة الجنسيف كذلؾ يدؿ عمى مك (%ٙٚ) كالطمبة (%ٓٙ)فقد كانت نسبة الطالبات  -
. رادع لذلؾ اقكم اإلسالميةالشريعة  أفبكضع رادع قانكني ،السيما 

 

  ؟ باجلٍظ اآلخس بالتػبْٔقد كاٌت الٍطب امل٠ٕٖٛ لمطؤاه الجاوَ ِٕٔ ِن تعسف سكي الػسع

شرع اهلل بمما يدؿ عمى كعي  (%ٕٚ)ك الطالب (%ٓٚ)فقد كانت نسبة الطالبات  -
. الظاىرةفي ىذه  كأحكامو

  ؟ ٖتعمل بالطؤاه التاضع ِٕٔ ِن الرباور التمفصٌٖٕٗٛ تطاعد ٔتدفع لمتػبْ باجلٍظ اآلخسٔفٗىا

كتبيف ىنا تفاكت في النسب كذلؾ  (%ٖ٘) كالطمبة (%ٕ٘)كقد كانت نسبة الطالبات  -
. كمدل تأثرىـ بيا ةمالتمفزيكفنظرتيـ في الحكـ عمى البرامج  الختالؼ

  ؟ لمصدٖل دٔز يف ضمٕكٗاتٍاكاُ  إذأٍِا يف الطؤاه العاغس ِٕٔ ِن



كىك يدؿ عمى اتفاؽ الطرفاف  (%ٓٚ)كالطالب  (%ٙٚ )فقد كانت نسبة الطالبات -
. لتأثير الصديؽ كدكره الكبير بذلؾ

 ؟ شوٗمٛ ضمٕكٗاتّي خاط٠ٛ/بالٍطبٛ لمطؤاه احلادٙ عػس ِٕٔ ِن لدٖك شوٗن  أوا

سب كاضح جدا كىنا تفاكت بالف (%ٙ٘) كالطمبة (%ٖٗ)فقد كانت نسبة الطالبات  -
 .المشبكىةكيدؿ عمى اختالؼ كؿ منيـ في قبكؿ الصداقات 

  ٌ٘املتػبّني باجلٍظ  أصدقاؤكِن قسزت اُ تكطع عالقتك وع  عػس ِٕٔٔقد كاٌت الٍطب امل٠ٕٖٛ لمطؤاه الجا

؟ اآلخس

مما يدؿ عمى اختالؼ المعايير  (%ٛٗ) كالطمبة (%ٓٚ)فقد كانت نسبة الطالبات -
.  الجنسيف في قبكؿ الصداقاتكالضغكط التي تحكـ كال

  ؟باجلٍظ اآلخس املتػبْٔفٗىا ٖتعمل بالطؤاه الجالح عػس ِٕٔ ِن التعاون ٖكُٕ حبرز وع  

النسب تفاكت  كأظيرت (%ٕ٘) كالطمبة (%ٓٛ)فقد كانت النسب المئكية لمطالبات  -
. األمكرمف الرجؿ في ىذه  أكثركبير مما يدؿ عمى حذر الفتاة 

 ؟باجلٍظ اآلخس التػبْ إىلابع عػس ِن الرتاخ٘ ٔالداله الصاٟد ٖؤدٙ ٍِٔا يف الطؤاه الس  

ذلؾ  أفمما يدؿ عمى تكافقيـ في  (%ٙ٘) كالطمبة (%ٗٗ)كقد كانت نسبة الطالبات  -
. سببان في االندفاع لالنحراؼ

 ؟ اوا بالٍطبٛ لمطؤاه اخلاوظ عػس ِن ُأضستك تميب مجٗع استٗاداتك

مع  بالمقارنةة قميمو بنسكىي  (%ٛٗ) كالطمبة (%ٛ٘)فقد كانت نسبة الطالبات  -
بيف سكء العالقة بيف الكالديف كانحراؼ  طرديوالدراسات التي تدؿ عمى كجكد عالقة 

. األبناء

  ٚ؟باجلٍظ اآلخس املتػبْٔقد كاٌت الٍطب امل٠ٕٖٛ لمطؤاه الطادع عػس ِن تتٕقع ٔدٕد قدٔٓ سطٍْ يف سٗا  



 القدكةيفتقدكف  إنيـمما يدؿ عمى  (%ٕٓ) لبةكالط (%ٕٛ)كقد كانت نسبة الطالبات  -
. الحسنو في حياتيـ

  العٗادات  إىلٔفٗىا ٖتعمل بالطؤاه الطابع عػس ِن تسٝ اٌْ وَ املفرتض أُ ٖمذأ املتػبّْ باجلٍظ اآلخس

  ؟الٍفطٗٛ ملعاجلٛ ِرا املسض اخلطري

جكء ىذه كىك اتفاؽ تاـ لضركرة ؿ (%ٓٛ) كالطمبة (%ٓٛ)فقد كانت نسبة الطالبات  -
. اليكية  اضطراباتالفئة لمعيادات النفسية لعالج 

  ؟باجلٍظ اآلخس يف املدازع ٔالكمٗات ٔالتػبْاوا بالٍطبٛ لمطؤاه الجاوَ عػس ِن تكجس ظاِسٚ الرتف 

تكثر في مجتمع  أنيافقد تبيف   (%ٙٙ) كالطمبة (%ٜٓ )فقد كانت نسبة الطالبات -
. الطمبةمف  أكثرالطالبات 

 ؟خس يف األواكَ العاوٛباجلٍظ اآل ٔالتػبْلتاضع عػس ِن تكجس ظاِسٚ الرتف ٔيف الطؤاه ا  

كىذا يدؿ عمى انتشارىا بيف  (%ٙٙ) كالطمبة (%ٗٚ)نسبة الطالبات فقد كانت  -
مف الرجاؿ الذيف يرتادكف  أكثرالعامة  كاألماكف لألسكاؽبحكـ ذىابيـ  أكثرالفتيات 

. الديكانيات كالمقاىي غالبان 
 

 ؟باجلٍظ اآلخس ٔالتػبْيف ضبب الرتف  األٔلٕٖٛلطؤاه العػسَٖ ِٕٔ حتمٗن ٍِٔا يف ا 

 الزائدة الحريةفي  الثانيةكالمرتبة  ةلغياب السمطة الكالدم األكلىتبة فقد كانت المر -
في المرتبة الرابعة  أماالسكء  أصدقاءكضعؼ شخصية الفرد كفي المرتبة الثالثة ىي 

. صبي كاحد كالعكس صحيح في المنزؿ بكجكد اإلناثكىي كثرة 

 باجلٍظ اآلخس  لمىتػبْعٍد زؤٖتك  تكتادكِٕٔ وا املػاعس اليت  (األخري )يف الطؤاه الٕاسد ٔالعػسَٖ أوا

 ؟فتٜ أٔضٕاٞ فتاٚ 

حساسيـتجكز شرعان  ال الحالةكقد اتفؽ الجميع باف  - باالستياء كاالشمئزاز كالحسرة  كا 
 .عمى تمؾ الفئة



 

 

 

انكىيزي يٍ حق انشخص يف رغيري  يىقف انقبَىٌ املذَي )
 ( جُسه
 

 

 
نظران لحداثة المكضكع فإنو ال تكجد نصكص تشريعية تفصؿ فيو كتبيف أحقية 

الشخص في تغيير جنسو مف عدميا كلكف نصت المادة األكلى مف القانكف المدني عمى 
: أنو
   تسرم النصكص التشريعية عمى المسائؿ التي تتناكليا ىذه النصكص بمنطكقيا  (ٔ

.  أك بمفيكميا
فإف لـ يكجد نص شرعي حكـ القاضي كفقان ألحكاـ الفقو اإلسالمي األكثر اتفاقان مع  (ٕ

  .كاقع البالد كمصالحيا فإف لـ يكجد حكـ بمقتضى العرؼ
كمف منطمؽ ىذا النص القانكني سأبيف رأم الشريعة اإلسالمية في مدل أحقية 

ضطراب اليكية الجنسية ينقسـ إلى الشخص في تغيير جنسو مف عدميا كبما أف مرض ا
كمرض الترانسكس فسأذكر رأم الشريعة  ( الخنثى )كىما مرض اإلنترسكس : قسميف

 (7 ): اإلسالمية في كؿ مرض عمى حده
 

: املطهــــت األول
 

رأم فقياء الشريعة اإلسالمية في مدل أحقية الشخص المصاب بمرض اإلنترسكس 
فقياء الشريعة اإلسالمية عمى جكاز إجراء  لقد اتفؽ في تغيير جنسو (الخنثى)

 (7 ). (الخنثى)جراحة تغيير الجنس لمرض اإلنترسكس 



 
 
 

:  كاستدلكا عمى ذلؾ باألدلة اآلتية
: قاؿ –صمى اهلل عميو كسمـ  -عف رسكؿ اهلل " رضي اهلل عنو"ركم عف أبي ىريرة  (ٔ)

رضي اهلل "بف شريؾ كركم عف أسامة  (ٔ)"ما أنزؿ اهلل مف داء إال كأنزؿ لو شفاء" 
يا : كجاء األعراب فقالكا –صمى اهلل عميو كسمـ  -كنت عند النَِّبّي : " قاؿ" عنو

 (7 )".رسكؿ اهلل أنتداكل؟ فقاؿ نعـ يا عباد اهلل تداككا
 (الخنثى)أف الحديثيف السابقيف أمر بالتداكم كأف مرض اإلنترسكس : ككجو الداللة

بإجراء جراحة يتـ فييا إزالة المرض كبالتالي مرض مف األمراض التي يمكف عالجيا 
.  إذان يجكز إجراء جراحة تغيير الجنس لمريض اإلنترسكس. شفاء المريض

 ".ال ضرر كال ضرار: " -صمى اهلل عميو كسمـ  -قاؿ رسكؿ اهلل  (ٕ)
أف ترؾ مريض اإلنترسكس عمى حالتو فيو ضرر شديد عميو كيتمثؿ : كجو الداللة

م كالجسدم كاالجتماعي الذم يعانيو مريض اإلنترسكس الضرر في األلـ النفس
فاأللـ النفسي شعكره بالنقص كاأللـ الجسدم عدـ إمكانيتو مف ممارسة  (الخنثى)

دكره في الحياة كإنساف عادم كاأللـ االجتماعي ىك نبذ المجتمع لو كمعاممتو 
مكف مف كمخمكؽ غريب ال قيمة لو، كبالتالي ال بد مف إزالة الضرر عنو حتى يت

.  التعايش مع مجتمعو كممارسة دكره كإنساف طبيعي
نما الذم يحدث فييا ىك إزالة التشكه  (ٖ) أنو ال يكجد في ىذه الجراحة تغيير لخمؽ اهلل كا 

 .الخمقي عف المريض كبياف الجنس الحقيقي الذم ينتمي إليو
جالت المخنثيف مف الرجاؿ كالمتر –صمى اهلل عميو كسمـ  -لعف رسكؿ اهلل : " قاؿ (ٗ)

 (ٕ) ".مف النساء 
أف الفقياء ذككرا أنو يجب عمى المخنث أف يزيؿ مظاىر الخنكثة عنو : كجو الداللة

 (7 ). كأف يجتيد في ذلؾ حتى ال يدخؿ في ضمف الممعكنيف في الحديث السابؽ

                                                           

 

 



كأما ذـ التشبيو بالكالـ كالمشي فمختص بمف تعمد ذلؾ كأما ما كاف : قاؿ ابف حجر
   .لقة فإنما يؤمر بتكمؼ تركو كاإلدماف عمى ذلؾ بالتدريجذلؾ مف أصمو الخ

كما إف إجراء الجراحة لمريض اإلنترسكس ليس فيو غش أك تدليس الذم نيى  (٘)
نما اليدؼ مف إجراء الجراحة ىك إعادة المريض عمى خمقتو السكية  عنيما الشرع كا 

  .الطبيعية لذلؾ جازت شرعان 
المصاب بمرض اإلنترسكس في تغيير  سبؽ ذكره مف أدلة يتبيف أحقية الشخص

 (7 ). جنسو
 

 املطهت انثبَي
 

رأم فقياء الشريعة اإلسالمية في مدل أحقية الشخص 
 

المصاب بمرض الترانسكس في تغيير جنسو 
 

:  لقد اختمؼ فقياء الشريعة اإلسالمية في ىذه المسألة عمى قكليف
 االتجاه القائؿ بالمنع كأدلتو: الفرع األكؿ
ال يجكز إجراء جراحة تغيير الجنس لممصاب بمرض الترانسكس، كىك قكؿ  :ألكؿاالتجاه ا

المجمع الفقو اإلسالمي كاألمانة العامة لييئة كبار العمماء كدار الفتكل المصرية ككزارة 
.األكقاؼ في الككيت

  
:  أدلة ىذا القكؿ

ـْ َفَميُ ....  } :-قكلو تعالى حكاية عف إبميس لعنو اهلل -ٔ َبتُِّكفَّ آَذاَف اأَلْنَعاـِ َكآلُمَرنَُّي
 {َفَمُيَغيُِّرفَّ َخْمَؽ الّمِو  َكآلُمَرنَُّيـْ 

ف في جراحة : كجو الداللة إف اآلية تضمنت حرمة تغيير خمؽ اهلل عمى كجو العبث كا 
تغيير الجنس تغيير لخمؽ اهلل إذ يقـك الطبيب باستئصاؿ الذكر كالخصيتيف كذلؾ في 

لغاء القناة التناسمية المكجكدة في  حالة تحكيؿ الذكر إلى أنثى أك استئصاؿ الثدييف كا 
 (7 ) .األنثى في حالة تحكيميا إلى ذكر دكف مبررات مقنعة



لعف رسكؿ اهلل عميو الصالة )حديث عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما أنو قاؿ  -ٕ
، كىذا (كالسالـ المتشبييف مف الرجاؿ بالنساء كالمتشبيات مف النساء بالرجاؿ

حديث ينص عمى لعف مف تشبو مف الرجاؿ بالنساء كالعكس بأم صكرة مف صكر اؿ
التشبو كالمعف يقتضي حرمة األمر الممعكف كجراحة تغيير الجنس في ىذه الحالة 

  .فييا تشبو مف النساء بالرجاؿ فكانت محرمة لدخكليا في دائرة المعف
الصفة إلى كضعيا كالحكمة في لعف مف تشبو إخراجو الشيء عف ): قاؿ ابف حجر

  .عميو أحكـ الحكماء
 .كىذا اإلخراج إنما يتحقؽ في جراحة تغيير الجنس

أف ىذه العممية تشتمؿ عمى الغش كالتدليس كقد عرؼ بعض المعاصريف الغش بأنو  -ٖ
كىذه المعاني . أخفاء عيب أك طمس حقيقة بحيث تبدك لمناظر عمى غير كجييا

حديث ينيي عف الغش كىك قكؿ رسكؿ اهلل  متكفرة في جراحة تغيير الجنس كقد كرد
  .مف غشنا فميس منا"عميو الصالة كالسالـ 

أف ىذا النكع مف الجراحة يشتمؿ عمى استباحة المحظكر شرعا دكف إذف الشارع ،  -ٗ
. إذ فيو كشؼ كؿ مف الرجؿ كالمرأة عف مكضع العكرة، كيتكرر ذلؾ مرات عديدة

اء أف ىذا النكع مف الجراحة ال تتكفر أنو يثبت بشيادة بعض المختصيف مف األطب -٘
فيو أم دكافع معتبره مف الناحية الطبية، كأنو ال يعدك ككنو رغبة تتضمف التطاكؿ 
 .عمى مشيئة اهلل تعالى كحكمتو التي اقتضت تحديد جنس اإلنساف ذكرا كاف أك أنثى

 كنا نغزك مع رسكؿ اهلل: ركل عف عبد اهلل بف مسعكد رضي اهلل تعالى عنيـ قاؿ -ٙ
.  عميو الصالة كالسالـ كليس لنا شئ فقمنا أال نستخصي؟ فنيانا عف ذلؾ

ال يختمؼ فقياء الحجاز كفقياء الككفييف أف " :-قاؿ اإلماـ القرطبي رحمو اهلل
، فإذا كاف ىذا التحريـ متعمقا بالخصاء "خصاء بني آدـ ال يحؿ، كال يجكز ألنو مثمو
ؼ بالتغيير الكامؿ ال شؾ أنو أكلى كأحرل الذم فيو تغيير لشئ مف ميمة العضك فكي

. بالتحريـ
أف ىذه العممية تشتمؿ عمى أضرار صحية كنفسية كاجتماعية كالضرر منيي عف  -ٚ

فمف  ال ضرر كال ضرار: " -صمى اهلل عميو كسمـ  -لحديث رسكؿ اهلل  (ٖ)شرعان 
لال األضرار الصحية حدكث تغيير في التركيب العضكم لإلنساف السكم مما يسبب خ
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في بقية أعضاء جسده األصمية، فأعضاء الذكر تختمؼ عف أعضاء األنثى خاصة 
األعضاء التناسمية ككظائفيا كمف األضرار الصحية كذلؾ إحداث خمؿ في بعض أك 

معظـ أعضاء الجسـ األخرل كذلؾ نتيجة لميرمكنات كاألدكية التي يتـ إعطائيا 
سية في أف الجراحة تحدث خمؿ في لمشخص قبؿ كبعد الجراحة، كتكمف األضرار النؼ

نفس الشخص كتغييرا في الطباع كالسمككيات كىذا األمر لف يتـ بصكرة سريعة كلكف 
كالحالة الثانية  (الجنس األصمي)بعد اضطرابات كتناقضات بيف الحالة األكلى 

مما يحدث بو آالـ نفسية شديدة كمف األضرار االجتماعية أف ىذه  (الجنس الطارئ)
إذا فتح بابيا ستخمؽ نكعا مف الفكضى كاالضطراب في المجتمع كتكمف  الجراحة

الفكضى كاالضطراب فيما يحدث في السجالت كالكثائؽ الرسمية التي قيد فييا 
الشخص منذ كالدتو مف حيث األسماء كالميف كما يتعمؽ بيا مما ال يخص الشخص 

 (7 ) .فقط كلكف يرتبط بأىمو كذكيو
 

: ه انقبئم ثبجلىاس وأدنزهاالجتب: انفزع انثبَي
 

يجكز إجراء جراحة تغيير الجنس لمريض الترانسكس عند تكافر : االتجاه الثاني
 : الضكابط اآلتية

أف يبذؿ المريض جيدا كبيرا لمتكيؼ مع حالتو الجسدية فربما ينتيي عنو ىذا  (ٔ)
.  الشعكر كاالنفصاـ بيف أحاسيس النفس كمظاىر الجسد

لجتو مف خالؿ كؿ كسائؿ الطب النفسي الحديث كأف أف يسعى األطباء إلى معا (ٕ)
 . يستمر عمى ذلؾ مدة طكيمة ال تقؿ عف سنتيف

 (7 ) .كذىب إلى ىذا القكؿ الشيخ فيصؿ مكلكم
:  أدلة القكؿ الثاني

إنو بتكافر الضكابط المذككرة فإف شركط الضركرة قد تكافرت كعمال لمقاعدة الشرعية  -ٔ
عكد األمر تغيير لخمؽ اهلل بؿ ىك تغيير لحالة ال م" الضركرات تبيح المحظكرات"

مرضية حتى يككف ىذا اإلنساف أكثر قدرة عمى القياـ بمسئكلياتو التي خمؽ مف 
 .أجميا



لعف رسكؿ اهلل عميو الصالة كالسالـ المتشبييف مف الرجاؿ بالنساء )أف حديث  -ٕ
  (7 ) .(كالمتشبييف مف النساء بالرجاؿ

لنيي عف التشبو في كؿ شئ لكف عرؼ مف األدلة ظاىر المفظ، ا)قاؿ العمماء 
إف : "كمع ذلؾ قاؿ النككم  (األخرل أف المراد التشبو في المباس كالزينة كالكالـ كالمشي

معمكؿ عمى إذا لـ يقدر عمى )كعقب ابف حجر عمى ذلؾ بأنو " المخنث ال يتجو إليو المكـ
، إذ يتبيف مما سبؽ أف حالة (الجةترؾ التثني كالتكسر في المشي كالكالـ بعد تعاطيو المع

مريض الترانسكس تختمؼ عف حالة التشبو بالجنس اآلخر فإف مريض الترانسكس يشعر 
بانتمائو لمجنس اآلخر شعكرا يغمب كؿ مشاعره كأعمالو كىك يتألـ كيسعى لمخالص مف 

  .قيقيةىذا االنفصاـ كاالزدكاجية كبإجراء عممية تغيير الجنس يشعر أنو عاد لطبيعتو الح
( 7) 
 

: رأم الباحث في المسألة
مف كجية نظرم أف الرأم الراجح في المسألة ىك ما ذىب إليو أصحاب القكؿ األكؿ 

كالذم ينص عمى عدـ الجكاز، كذلؾ لقكة أدلتيـ في مقابؿ أدلة أصحاب القكؿ الثاني 
:  كيمكف الرد عمى أدلة أصحاب القكؿ الثاني باآلتي

بتكافر الضكابط التي ذكركىا فإف شركط الضركرة قد تكافرت كبالتالي استدلكا عمى أنو : أكال
.  يجكز تغيير الجنس ألف الضركرات تبيح المحظكرات

:  كجييف مف عميو يرد
كمف شركطيا أف  ليا شركط" الضركرات تبيح المحظكرات"أف القاعدة الشرعية : األكؿ الكجو

أعضائو مف التمؼ تككف الضركرة ممجئة أم يخشى الشخص عمى نفسو أك 
كبتطبيؽ ىذا الشرط عمى حالة المصاب بمرض الترانسكس نجد أنو ال ينطبؽ عميو 

كذلؾ ألف المرض المصاب بو مرض نفسي غير عضكم كال يترتب عميو ىالؾ 
الشخص أك فقداف عضك مف أعضائو حتى نقكؿ معو أف الضركرة تبيح إجراء 

.  العممية
ة عمى إجراء العممية أكبر مف األضرار المترتبة عمى أف األضرار المترتب: الثاني الكجو

إبقاء المريض عمى حالتو كأف فعؿ المحظكر مباح عند الضركرة إلزالة الضرر 
تنص عمى كجكب إزالة الضرر كبتطبيؽ ما سبؽ " الضرر يزاؿ"كالقاعدة الشرعية 



يو عمى حالة المصاب بمرض الترانسكس نجد أف إجرائو لمعممية فيو ضرر كبير عؿ
 (7 ). سكاء مف الحالة النفسية أك الجسدية أك االجتماعية

استدلكا بأف تغيير الجنس يختمؼ عف التشبو بالجنس اآلخر كبالتالي ال يدخؿ في : ثانيا
لعف رسكؿ اهلل عميو الصالة كالسالـ المتشبييف مف الرجاؿ "النيي الكارد في حديث 

 (7 ) .(بالنساء كالمتشبيات مف النساء بالرجاؿ
 

: يرد عميو
أف العمماء قد بينكا معنى التشبو الكارد في الحديث كالحكمة مف النيي قاؿ ابف حجر 

الحكمة في مف تشبو إخراجو الشئ عف الصفة التي كضعيا عميو أحكـ ) :-رحمو اهلل
ف عممية تغيير الجنس لمريض الترانسكس نجد أف فييا إخراج الشخص  (ٗ) (الحكماء كا 

سكس عف الصفة التي خمقو اهلل سبحانو كتعالى عمييا فيك يدخؿ المصاب بمرض اإلنتر
إلى العممية بصفة رجؿ كيخرج بصفة أنثى أك بالعكس كبالتالي فإنو يتبيف عدـ جكاز 

 (7 ). إجراء عممية تغيير الجنس لمريض الترانسكس
 

 املطهت انثبنث
 

 اآلثار القانكنية المترتبة عمى تغيير الجنس

ر قانكنية مترتبة عميو كما ذكرنا كذلؾ ألف الشخص الذم يطمب إف لتغيير الجنس آثا
تغيير جنسو يريد بذلؾ ترتب اآلثار القانكنية عميو كلذلؾ أفردت مبحث خاص سأتطرؽ فيو 

.  عف اآلثار القانكنية المترتبة عمى تغيير الجنس
:  أثر تغيير الجنس عمى االسـ: الفرع األكؿ

االسـ كذلؾ ألنو ال يصح أف يتـ تغيير جنس  إف مف آثار تغيير الجنس ىك تغيير
الشخص مف أنثى إلى ذكر كىك يحمؿ اسـ أنثى أك العكس، كسيككف في ىذا مدعاة 

لمسخرية كاالزدراء، كقد رسـ القانكف إجراءات معينة يتـ مف خالليا تصحيح اسـ الشخص 
بشأف  (ٜٛٛٔ)لسنة  (ٔ)كىك ما نصت عميو المادة األكلى مف مرسكـ القانكف رقـ 

                                                           

 



ال تقبؿ دعاكم النسب كتصحيح : "تنظيـ إجراءات دعاكم النسب كتصحيح األسماء
األسماء إال إذا سبقيا تحقيؽ تجربة لجنة برئاسة أحد أعضاء النيابة العامة يصدر 

بتشكيميا كتحديد مقر انعقادىا كنظاـ العمؿ بيا كاإلجراءات التي تتبع أماميا قرار مف 
 (7 ). مجمس الكزراء

حالة النزاع كتبا شر المجنة التحقيؽ بناء عمى طمب مف ذكم الشأف كعميو االنتياء منو كا 
إلى المحكمة المختصة مشفكعان بتقرير مفصؿ بما انتيت إليو في شأف صحة النسب أك 
االسـ كذلؾ خالؿ سنة مف تاريخ تقديـ الطمب إلييا، فإذا انتيت ىذه المدة دكف البت في 

 (7 ) .لمجكء إلى القضاءالطمب كاف لصاحب الشأف ا
كعمى إدارة كتاب المحكمة بناء عمى طمب صاحب الشأف كبعد سداد الرسكـ المقررة 
تحديد جمسة لنظر الدعكل أماـ المحكمة تتبع في إعالنيا كنظرىا اإلجراءات المعتادة في 

ص كذلؾ دكف إخالؿ بحؽ النيابة العامة في رفع الدعكل أك التدخؿ فييا طبقا لف. التقاضي
لسنة  (ٔ٘)مف قانكف األحكاؿ الشخصية الصادر بالقانكف رقـ  ٖٖٛ، ٖٖٚالمادتيف 
ٜٔٛٗ. ( 7) 

جنسو أف يتقدـ كمف خالؿ المادة السابقة يتضح أنو عمى الشخص الذم تـ تغيير 
بطمب إلى المجنة المختصة بدعاكل النسب كتصحيح األسماء لتباشر معو التحقيؽ كتحيؿ 

ختصة مشفكعا بتقرير بما انتيت إليو، كلكف قبؿ ذلؾ ال بد عمى النزاع إلى المحكمة الـ
الشخص الذم تـ تغيير جنسو أف يثبت نكع الجنس الذم ينتمي إليو، كال يمكف ذلؾ إال مف 

خالؿ رفع أمره إلى المحكمة لتفصؿ في نكع الجنس الذم ينتمي إليو، ككذلؾ يستطيع 
فييا إثبات أحقيتو بتغيير جنسو أف الشخص الذم يقـك برفع دعكل إلى المحكمة يطمب 

يطمب معيا كذلؾ إثبات أحقيتو في تغيير اسمو لمفصؿ في المكضكعيف معا بدال مف أف 
 (7 ). يعرض كؿ طمب عمى حدة

:  اثر تغيير الجنس عمى الزكاج: الفرع الثاني
 

لـ يرد في قانكف األحكاؿ الشخصية ما يفيد حكـ زكاج الخنثى كلكف نصت المادة 
كؿ ما لـ يرد لو حكـ في ىذا القانكف : " مف قانكف األحكاؿ الشخصية عمى أنو (ٖٖٗ)

يرجع فيو إلى المشيكر في مذىب اإلماـ مالؾ فإف لـ يكجد المشيكر طبؽ غيره، فإف لـ 
 (7 ). "يكجد حكـ أصالن، طبقت المبادئ العامة في المذىب



اإلماـ مالؾ كما يترتب كبناءان عمى ىذه المادة سأذكر حكـ زكاج الخنثى في مذىب 
.  عمى ىذا الحكـ مف آثار

:  حكـ زكاج الخنثى في مذىب اإلماـ مالؾ: الغصف األكؿ
كبالتالي يككف نكاحو باطالن كذلؾ ، يرل المالكية بأف زكاج الخنثى المشكؿ ال يصح 

ألنو اختؿ ركف مف أركاف العقد كىك أىـ ركف كىك ككف أحد المتعاقديف ذكر كاآلخر أنثى 
ف لـ تنص عميو القكانيف صراحةن ىذ  (7 ) .ا أمر كاضح حتى كا 
 

:  اآلثار المترتبة عمى بطالف عقد الزكاج: الغصف الثاني
الزكاج الباطؿ ال يترتب عميو أم أثر مف آثار الزكاج فال يجب بو مير كال يثبت بو 

كده نسب كال تجب بو العدة بعد المفارقة كال تثبت بو حرمة المصاىرة، كذلؾ ألف كج
الزكاج الباطؿ : "مف قانكف األحكاؿ الشخصية عمى أف ٛٗ، كلقد نصت المادة (٘)كعدمو

 (7 )."ال يترتب عميو شيء مف آثار الزكاج
:  أثر تغيير الجنس عمى العمؿ: الفرع الثالث

في شأف العمؿ في  ٜٗٙٔلسنة  (ٖٛ)لقد كضع المشرع في القانكف رقـ 
في تشغيؿ النساء بما يتكافؽ مع طبيعتيف  القطاع األىمي بعض القكانيف الخاصة

:  كيمكف تقسيميا إلى اآلتي (...، ٕٙ، ٕ٘،  ٕٗ، ٖٕ)كىي ما جاءت في المكاد 
ال يجكز تشغيؿ النساء ليال كيستثنى مف ذلؾ دكر العالج األىمية كالمؤسسات  -ٔ

. األخرل التي يصدر بشأف العمؿ بيا قرار مف كزارة الشئكف االجتماعية كالعمؿ
تشغيؿ النساء في الصناعات أك الميف الخطرة كالمضرة بالصحة التي حظر  -ٕ

 . يصدر بيا قرار مف كزارة الشئكف االجتماعية كالعمؿ
أف لمعامؿ الحؽ في إجازة أقصاىا ثالثكف يكما قبؿ الكضع كأربعكف يكما بعد  -ٖ

الكضع بأجر كامؿ، كيجكز لمعاممة أف تنقطع بدكف أجر لمدة أقصاىا مائة يـك 
أك متقطعة كذلؾ بسبب مرض يثبت بشيادة طبية أنو نتيجة لمعمؿ  متصمة
 . كالكضع

                                                           

  



سقكط حؽ العاممة في اإلجازة السنكية إذا أفادت باالمتيازات التي كفمتيا المادة  -ٗ
(ٕ٘). 

كمما سبؽ إذا قاـ العامؿ بتغيير جنسو مف ذكر إلى أنثى كثبتت أحقيتو في ذلؾ 
 (7 ). يوالتغيير فإف المكاد السابقة تنطبؽ عؿ

: أثر تغيير الجنس عمى الميراث: الفرع الرابع
لقد حدد الشارع الحكيـ سبحانو كتعالى نصيب كؿ شخص مف الميراث كجعؿ 

ِلمذََّكِر ِمْثُؿ َحظِّ  }نصيب الذكر مختمؼ عف نصيب األنثى كمف ذلؾ قكلو تعالى 
الميراث سيختمؼ  لذلؾ فإنو عند تغيير الشخص لجنسو فإف نصيبو في (ٙ){اأُلنثََيْيِف 

عف ما إذا بقي عمى حالتو األكلى فإذا غير جنسو إلى أنثى فإنو يأخذ نصيب األنثى 
ذا غير جنسو إلى ذكر سيأخذ نصيب الذكر بحسب قرابتو  بحسب قرابتيا مف الميت كا 

 (7 ) .مف الميت سكاء كاف ذلؾ بالفرض أك بالتعصب
يير الجنس فإنو يمكف تمخيص كبعد ذكر بعض اآلثار القانكنية المترتبة عمى تغ

ما سبؽ بأف كؿ شخص أثبتت المحكمة أحقيتو في تغيير جنسو فإف جميع القكانيف 
 (7 ).  الخاصة بالجنس الذم تحكؿ إليو تنطبؽ عميو

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 



 يىقف انقضبء املذَي انكىيزي يٍ حق انشخص يف رغيري جُسه
 

كع نادرة جدان كذلؾ نظران إف القضايا التي عرضت عمى القضاء الككيتي مف ىذا الف
لمعقيدة اإلسالمية التي يعتنقيا أصحاب ىذه الدكلة التي رسخت فييـ مبادئ الفطرة 

. السميمة ككذلؾ عادات كتقاليد المجتمع الككيتي التي تنبذ كؿ خمؽ سيء
كفي ىذا المبحث سأذكر قضية شغمت الشارع الككيتي كتداكلتيا أجيزة اإلعالـ كىي 

رت ىذه القضية عمى جميع درجات التقاضي فسأبيف حكـ كؿ درجة قضية أحمد كقد ـ
. كاألسباب التي استند عمييا الحكـ

 (ٔ/ تجارم مدني كمي حككمة  ٖٕٓٓ/ٔٙٛرقـ القضية  )
املطمب األٔه 

 ٔ/ تجارم مدني كمي حككمة  ٖٕٓٓ/ٔٙٛتمخيص القضية رقـ 
. القضية ممخص :األكؿ الفرع

مد برفع دعكل ضد ككيؿ كزارة الصحة كككيؿ كزارة تتمخص كقائع القضية في قياـ أح
الداخمية كككيؿ كزارة التربية كككيؿ كزارة العدؿ كككيؿ كزارة الدفاع كمدير عاـ الييئة 
العامة لممعمكمات المدنية بصفتيـ طمب في ختاميا الحكـ بندب إدارة الطب الشرعي 

الع عمى كافة ما تحت يده مف التابعة لكزارة الداخمية لتكقيع الكشؼ الطبي عميو كاإلط
تقارير كفحكص طبية كذلؾ لفحص حالتو كتحديد نكع الجنس الذم يحممو حاليان كمدل 
مالئمة ذلؾ مع ما ىك ثابت باألكراؽ الثبكتية الخاصة بو مف عدمو كمدل أحقيتو في 
تعديؿ كتصحيح اسـ كنكع جنسو بما يتفؽ مع حالتو الراىنة مف عدمو كذلؾ تمييدان 

األمر عمى المجنة المختصة قانكنان بتصحيح األسماء بغية الحكـ لممدعي بتعديؿ لعرض 
اسـ كنكع جنسو في مكاجية المدعي عمييـ مع إلزاـ المدعي عمييـ بكافة المصركفات 

: القضائية، كبعد ذلؾ كعمى ضكء تقرير الطب الشرعي قاـ بتعديؿ طمباتو كىي كاألتي
. كر إلى أنثىالحكـ بأحقيتو في تغيير جنسو مف ذ -ٔ
حفظ كافة حقكقو في سمكؾ الطريؽ الذم رسمو القانكف لمكصكؿ الى تغيير البيانات  -ٕ

الخاصة باسمو كجنسو بكافة األكراؽ الرسمية، كقد أسس دعكاه عمى أنو كلد بتاريخ 
كلديو شعكر نفسي كطبيعي باالنتماء لمجنس األخر أم ىكيتو  ٜ٘ٚٔ/ٓٔ/ٖ

ع األكراؽ الثبكتية الخاصة بو عمى أف نكع جنسو الجنسية أنثكية كتـ استخراج جمي



ذكر مما ألحؽ بو أضراران نفسية خاصة شعكره بعدـ تعايشو مع نكع الجنس الذم 
يحممو إذ تغمبت عميو رغبة االنتماء الى الجنس األخر الذم تطبع بطباعو مما تحتـ 

قاعدة عميو اجراء عممية جراحية بتحكيؿ جنسو مف ذكر الى أنثى كلما كانت اؿ
كقد أصبح بعد العممية أنثى عقيـ كيمارس حياتو " ال ضرر كال ضرار " الشرعية 

كنكع جنسو ذكر في " أحمد " اليكمية يعايش المجتمع كأنثى إال أف حممو السـ 
جميع أكراقو الثبكتية المصيقة بو ال تستقيـ مع ىكيتو األنثكية مما ألحؽ بو ضرر 

 (7 ) .ذكرلذا أقاـ دعكاه بطمباتو سالفة اؿ
 

: زأٙ الطب الػسع٘: الفسع الجاٌ٘

أصدرت محكمة أكؿ درجة حكمان بندب إدارة الطب الشرعي  ٖٕٓٓ/ٙ/ٕٛبجمسة 
بداء رأييا في حالة المدعى ككاف رأم الطب الشرعي في  لمكشؼ عمى حالة المدعي كا 

 :الحالة ما يمي
ذكر يحمؿ   -الصبغية -يتخمص رأم الطب الشرعي في أف أحمد مف الكجو الجينية 

الصفات الجينية الذكرية إال أنو مف الناحية النفسية كبعد العالج اليرمكني كالتداخالت 
الجراحية كاستئصاؿ األعضاء الذككرية الرئيسية المميزة كاستبداليا بأعضاء خارجية 

أنثكية النمط فقد الصفات الذككرية الجسمية الخارجية ككذا اإلحساس الجنسي الرجكلي 
مكاني ة اإلنجاب بينما طغت المكاصفات األنثكية خاصة الخارجية منيا عمى مظيره كا 

   .الجسماني باإلضافة الى ما يعاينو مف ىـ في مثؿ حالتو مف ميؿ جارؼ لمسمكؾ األنثكم

( 7) 
املطمب الجاٌ٘ 

حكـ محكمة أكؿ درجة  
: كاألسباب التي استندت عمييا في الحكـ

: حكـ محكمة أكؿ درجة: الفرع األكؿ
حكمت المحكمة بأحقية المدعي في تغيير جنسو مف ذكر الى أنثى كألزمت المدعي 

. عمييـ بالمصركفات كمقابؿ أتعاب المحاماة
: األسباب التي استندت عمييا محكمة أكؿ درجة في الحكـ: الفرع الثاني



ككرد آيات عديدة تبيف أف تصكير اإلنساف عمى صكرتو مف ذكر أك أنثى : السبب األكؿ
... َيا َأيَُّيا النَّاُس ِإنَّا َخَمْقَناُكـ مِّف َذَكٍر َكأُنَثى  }: أمر هلل تعالى مثؿ قكلو تعالى ىك
ِلمَِّو ُمْمُؾ السََّماَكاِت َكاأْلَْرِض َيْخُمُؽ َما َيَشاء َيَيُب ِلَمْف َيَشاء ِإَناثنا َكَيَيُب  }: كقكلو (ٚ){

ت أف تغيير الجنس ال يجكز شرعان ألنو متضمف ، كيستدؿ باآليا(ٛ){ِلَمف َيَشاء الذُُّككرَ 
تغيير لخمؽ اهلل إال إذا تكافرت شركط الضركرة فينا يككف تغيير الجنس مباح عمالن 

إذا األمر ال يصبح تغييران لخمؽ اهلل " الضركرات تبيح المحظكرات " لمقاعدة الشرعية 
قياـ بمسئكلياتو بؿ ىك تغيير لحالة مرضية حتى يصبح اإلنساف أكثر قدرة عمى اؿ

 (7 ) .التي خمؽ مف أجميا 
كبما أنو كرد في تقرير الطب الشرعي أف األعراض التي بالمدعى أعراض اضطراب 

اليكية الجنسية كأنو بذؿ جيدان لمتكيؼ مع حالتو الجنسيو مف ىذه األعراض 
جراء العممية جائز شرعان كال يع تبر كبالتالي فإف شركط الضركرة قد تكافرت في حقو كا 
تغيير لخمؽ اهلل كينتفي في حقو التشبو بالجنس األخر ألف المريض يعكد لجنسو 
الغالب فالجنس ليس ىك مجرد أعضاء جنسيو ظاىرة بؿ ىك أيضان مشاعر نفسيو 

 (7 ) .كمما سبؽ يتبيف أف السبب التي أقيمت مف أجمو الدعكل مشركعان 
جنس ينفر منو كيككف تحت ضغط إف المدعي بحالتو الراىنة كىك حبيس : السبب الثاني

رغبة في التحكؿ لمجنس األخر كما أف ما يعانيو مف ىـ في مثؿ حالتو قد يدفعو الى 
أف يسمؾ مسمكان جنسيان غير سكم في حالة السماح لو بمخالطة الذككر مدفكعان 

برغباتو األنثكية األمر الذم يبيف معو إجابة المدعي لطمباتو كذلؾ لمصمحتو 
 (7 ) .تمعكمصمحة المج

                                                           

 

 



املطمب الجالح 

: حكـ محكمة االستئناؼ كاألسباب التي استندت عمييا
: حكـ محكمة االستئناؼ: الفرع األكؿ

حكمت المحكمة بقبكؿ االستئناؼ شكالن كفي المكضكع بإلغاء الحكـ المستأنؼ 
بالمصركفات كمقابؿ أتعاب المحاماة  (المدعي  )كبرفض الدعكل كألزمت المستأنؼ ضده 

 (7 ) .درجتي التقاضيعف 
: األسباب التي استندت عمييا محكمة االستئناؼ في الحكـ: الفرع الثاني
ذكرت المحكمة معايير التمييز بيف النكعيف الذكر كاألنثى كالتي يعتمد عمييا : السبب األكؿ

أىؿ الطب ثـ أسقطت ىذه المعايير عمى أحمد ككجدت أف ما ثبت بالتقارير الطبية 
ذكر مف الناحية الجينية الصبغية كما في الذككر كيحمؿ جميع أف أحمد كلد 

األعضاء التناسمية الذكرية الخارجية منيا أك الداخمية كبالتالي استنتجت أنو مخمكؽ 
 (٘ٗ)النجـ " كأنو خمؽ الزكجيف الذكر كاألنثى " كلد ذكران مصداقان لقكلو تعالى 

مكف القكؿ بأنو خنثى حقيقية ككذلؾ ثبت أف أحمد ال يحمؿ ألم عضك أنثكم حتى م
أك كاذبة لتطبيؽ أحكاـ الخنثى عميو كتبرر التدخؿ الجراحي لتصحيح جنسو كتثبيتو 

كىك األمر الذم ترل معو المحكمة أف ما قاـ بو أحمد مف اجراء عممية تغيير 
الجنس مخالؼ لمشريعة اإلسالمية كذكرت فتاكل تنص عمى حرمو تغيير الجنس 

 (7 ) .بؿ البد مف كجكد دكاعي جسدية غالبة لمجرد دكاعي نفسية
ترل المحكمة أف ما جاء مف حقائؽ عممية عف اضطرابات اليكية الجنسية : السبب الثاني

تبّيف أنيا أعراض تظير في مرحمة مبكرة كفي سف الطفكلة كمع السنكات األكلى مف 
ع الكراىية الدراسة كتكمف في رغبة الطفؿ الجامحة في أف يككف مف الجنس األخر ـ

الشديدة لجنسو العضكم كبمطابقة ىذه الحقيقة العممية عمى أحمد كجدت أنيا ال 
ـ كلـ يعاني مف أم ٜ٘ٚٔ/ٓٔ/ٖتنطبؽ عميو كذلؾ ألنو ثبت أنو مف مكاليد 

اضطرابات نفسية حتى دخكلو المستشفى النفسي ككاف قد بمغ ما يقارب عشركف 
بب ذلؾ كغادر المستشفى عمى مسئكليتو عامان كذلؾ لمحاكلتو االنتحار كلـ يثبت س

كلـ يرد في ممفو ما يشير الى اضطرابات في اليكية الجنسية في فترة دخكلو كلـ 
بعد العممية التي تمت بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔٔيراجع المستشفى إال بتاريخ 

 (7 ) .أم بعد سنة كنصؼ ٕٓٓٓ/ٙ/ٜٕ



طبيب نفسي الستشارتو في ترل المحكمة أف أحمد لـ يعرض نفسو عمى : السبب الثالث
مكضكع اضطراب اليكية الجنسية كلـ يتمؽ أم عالج لفترة زمنية حسب األعراؼ 

 (7 ) .الطبية
إف اضطرابات اليكية الجنسية ما ىي إال نظرية الزالت تكجو ليا سياـ النقد : الرابع السبب

األخر كينكرىا البعض كمما يكجو الييا ماذا لك تغيرت رغبة مف تحكؿ الى الجنس 
كرغب مرة أخرل بالعكدة الى جنسو األصمي ككنيا خاضعة لعكامؿ نفسية كتتغير 

بتغير األىكاء النفسية ففي ذلؾ عبث بيكية اإلنساف الذم أكرمو اهلل سبحانو كتعالى 
 (7 ) .بأف خمقو بأحسف صكرة

ترل المحكمة أف تغيير الجنس لمجرد دكاعي نفسية فيو كقكع بالرذيمة :السبب الخامس
كالحراـ كذلؾ أف الرجؿ بتحكلو الى أنثى فإف تحكلو ظاىريان فقط دكف أعضاءه 

الداخمية إذا فالجنس يبقى عمى خمقتو األصمية دكف تغيير مما يعني استمتاع الرجؿ 
بالرجؿ المبدؿ جنسو مف قبيؿ عمؿ قـك لكط المستحؽ لمعنة اهلل كغضبو ككذلؾ 

(7 ) .م انتشار الفاحشةيحدث معاشرة النساء لبعضيف البعض كبالتاؿ
 

 

 املطمب السابع

 حكـ محكمة التمييز
لقد حكمت محكمة التمييز بقبكؿ الطعف شكالن كفي المكضكع برفضو كألزمت الطاعف 

: المصركفات مقابؿ أتعاب المحاماة عف درجتي التقاضي كقررت ما يمي في المكضكع
ؿ الجنس مف ذكر الى كمف األصكؿ المقررة في فقو الشريعة اإلسالمية حرمة تحكم"

أنثى كبالعكس عمى كجو العبث، كقد جرل قضاء ػ ىذه المحكمة ػ عمى أف لمحكمة 
المكضكع سمطة تحصيؿ فيـ الكاقع في الدعكل كتقدير ما يقدـ إلييا مف األدلة 

كالمستندات كليا األخذ بتقرير الخبير المقدـ في الدعكل محمكالن عمى أسبابو متى رأت فيو 
ف كانت ما يكفي لتؾ كيف عقيدتيا كاطمأنت الى سالمة األسس التي قاـ عمييا كأنو كا 

الضركرات تبيح المحظكرات كالتي تعني أف الممنكع شرعان مباح عند الضركرة كمف 
شركطيا أف تككف الضركرة ممجئة بحيث يجد الفاعؿ نفسو أك غيره في حالة يخشى منيا 

حكـ المطعكف فيو قد أقاـ قضاءه برفض تمؼ النفس أك األعضاء، لما كاف ذلؾ، ككاف اؿ
الدعكل عمى سند مما ثبت مف التقرير الطبي الشرعي الذم أطمأف اليو مف أف الطاعف قد 



أجرل عممية جراحية حكؿ عمى أثره أعضاءه التناسمية الخارجية ألنثى دكف أعضاءه 
الجنس النفسي الداخمية كأنو يحمؿ التركيب الصبغي الذكرم كالجنس الذم نشأ عميو بينما 

أنثكم كبعرضو عمى لجنة أخصائي الطب النفسي أفادت بأف الطاعف دخؿ العيادة النفسية 
لكضعو تحت المالحظة الطبية إال أنو خرج في ذات اليـك كلـ  ٜٜٗٔ/ٔ/٘ٔألكؿ مرة في 

يرد في تقريرىا أية اضطرابات في ىكيتو الجنسية في فترة دخكلو كلـ يراجع المستشفى 
 ٕٓٓٓ/ٙ/ٜٕإال بعد اجرائو العممية الجراحية بتاريخ  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔٔ بتاريخ بعد ذلؾ إال

كلـ يتبيف مف ممفو بالمستشفى أنو تـ عرضو عمى طبيب نفسي كما لـ يتمقى أم عالج 
أك اتباع ارشادات معينة لفترة زمنية حسب األعراؼ الطبية قبؿ اجراء العممية كأف المجنة 

رغبة قيرية لمطاعف في تغيير جنسو في الفترة السابقة الطبية ال تستطيع الجـز بكجكد 
عمى إجراء العممية كما أف التقرير الطبي الشرعي لـ يقطع بأنو مصاب باضطراب اليكية 

الجنسية كنفى الحكـ تبعان لذلؾ حالة الضركرة لدل الطاعف التي تبيح لو المحظكر كاعتبر 
لؽ عمييا كتحكيؿ جنسو ىك مخالؼ أف إجرائو لمعممية ببتره ألعضاء الذككرة التي خ

لمشريعة اإلسالمية كرتب عمى ذلؾ قضاءه سالؼ البياف، ككاف ىذا الذم خمص إليو 
الحكـ المطعكف فيو سائغان كلو أصمو الثابت باألكراؽ كيكفي لحممو قضائو كفيو الرد 

". الضمني المسقط لما أثاره الطاعف كيضحي النعي عمى غير أساس
 ( ٕ/ مدني  ٕٗٓٓ/ٗٚٙرقـ الطعف بالتمييز  )

كبعد عرض القضية كاألحكاـ الصادرة في كؿ درجة ىناؾ بعض اآلراء التي 
:  استنتجتيا مف خالؿ العرض السابؽ كىما كاآلتي

أف محكمتي االستئناؼ كالتمييز قد أصابتا عيف الحؽ كذلؾ لألسباب التي ذكركىا  (ٔ)
أف األبحاث : " كىك كأحب أف أضيؼ لألسباب التي ذكرت في الحكـ سببان أخر

العالمية أك ضحت أف التكييؼ المنشكد ال يصؿ إليو المريض بعد الجراحة بؿ أف 
ىناؾ أبحاث تشير إلى انتحار بعضيـ أك عالجيـ في مصحات عقمية ألف جراحة 

 ."تغيير الجنس لـ تحقؽ اليدؼ المنشكد في عالج مرض الترانسكس
رجتي التقاضي استند عمى رأم شرعي كالمالحظ في القضية أف الحكـ الصادر مف د (ٕ)

في المسألة لذلؾ أرل أنو ال بد مف تشريع نصكص قانكنية تفصؿ في ىذه المسألة 
حتى ال يككف  –صمى اهلل عميو كسمـ  -عمى أف تككف مكافقة لكتاب اهلل كسنة نبيو 

 (7 ). ىناؾ اختالؼ في ىذه المسألة



سكٗكٛ  قصٛ

 

ك لـ يكف لذلؾ ، المية محافظة كذكر نشأت نشأة سكية ك إس أحب أضيؼ أنني
الجنسية األنثكية ك التي كنت مدركة بيا منذ الثالثة أك  أم تأثيران عمى ىكيتي

كاف الجميع يظنكنني بنت بسبب ، أكضحت كالدتي لي ك كما. الرابعة مف العمر
حيث كاف ألبي دكر كبير ، الرابعة مف العمر  حتى، مظيرم ك تصرفاتي األنثكية

ألقص شعرم ك ما يفترض بي أف  حيث كاف يفرضني، ة جعمي ذكران في محاكؿ
يضايؽ بشرتي الناعمة  خصكصان الصكؼ الذم كاف، ألبسو ك طالما كنت أكرىيا 

يغمرني ك  االكتئاب األمكر سكئان ك بدأ ازدادتك مع مركر السنيف .ك الحساسة
أبكي كؿ  نتيسيطر عمى تفكيرم ك أدائي الدراسي رغـ أنني كنت مف األكائؿ ك ؾ

أصبح  أف أستيقظ ك، ليمة ك ال أستطيع النـك كأنا أدعك اهلل بأف يكىبني بمعجزة 
كانت أحيانان تراكدني أفكار . في جسد فتاة الذم يالئـ ىكيتي ك إدراكي بنفسي

ك لكف لـ يمنعني مف ذلؾ إال ، أك بتر العضك الذكرم بنفسي  لالنتحارإرادية  ال
ك عمى ، عالى ك أف اهلل لـ يخمؽ داء إلى ك لو دكاء باهلل سبحانو ك ت اإليماف

كنت أعمـ أنني إذا أخبرت كالدم أك ، إدراكي بحتى ما تسمى حالتي  الرغـ مف عدـ
قد يظنكنني جننت أك  (سنة ٕٔ-ٓٔ)ىذا السف المبكر  حتى طبيب عربي في

 ربما في، بأنني يكمان سأجد الحؿ لمشكمتي  ك لكنني كنت مؤمنة، مسني الجف 
ك لـ أكف مخطئة في أيان مف  , لتصحيح ذلمؾ الجسد الذم كلدت بو، الخارج 

ك ، أك السابعة عشران  ك زاددت الحالة سؤان مع البمكغ عند السادسة. اإلفترضيف
 .باالنتحارزادت معيا الرغبة ال إراديان 

 

 بشرط اإلقامة مع)إقناع كالدم بإكماؿ دراستي الثانكية بالخارج  استطعتك لكني 
ذا إستقميت ك ككجدت حالن ك لـ أريد العكدة لمكطف إال إ ك مرت السنيف    (أقارب

مف خالؿ طبيبة ، فعؿ ىذا  استطعتالرابعة ك العشريف  في، ك فعالن ، لمشكاتي



ك تدريجيان مع العالج ، النساء بأمريكا  ك أمراض   مختصة في اليكية الجنسية 
ك ، الكئاـ بيف عقمي ك جسدم  أعدة نفسي ك ركحي ك باستعادةاليرمكني بدأت 

فترة بالسعادة أكثر  ك أشعر كؿ     ، أكثر إيجابية ك قدرة عمى التعايشأصبحت 
ك لكف لـ . األنثى بينما يتغير مظيرم ك جسدم ك يخاطبني الناس تمقائيان بصفة

لمعكدة قبؿ  اضطررتيكف لي الحظ لممككث بالكاليات المتحدة أكثر مف ذلؾ ك 
 .حة التصحيح الجنسيإجراء جرا

 

أدركت نظرة المجتمع ك أكثر األطباء  ك إختمؼ األمر عند عكدتي إلى مصر عندما
المجتمع ك يتعاطؼ معنا ليذا  ك بدالن مف أف يتقبمنا، ك رجاؿ الديف ألمثالي 

يمقي عمينا أصابع اإلتياـ  ينفر منا أك، العظيـ مف اهلل سبحانو ك تعالى  االبتالء
كأننا مرضى عقمييف أك  ك، غير مدرؾ بالظمـ الذم يقترفو ، رنا ك يييننا ك يحؽ
أك يطمب إعادتو  ال يرجع أحدنا أدراجو، ك عمى الرغـ مف ذلؾ . كباء في المجتمع

تتغير نظرة  لف، ك منطقيان ،  باالنتحارفذلؾ أشبو ، لكضعو السابؽ كما تذكركف 
فمما العناء ؟ ، المجتمع لشخص تحكؿ ثـ أرتد 

 

التي تعتبر الجنس مكضكع ، العيب بالمجتمعات العربية  ك لكف، ليس بنا العيب 
عف مشاكؿ كاقعية تتعمؽ بو ألنو مكضكع  ك تغمؽ أعينيا ك أذىانيا، محـر 

الرجؿ ك المرأة كأنيـ  ك تفرؽ بيف، ك أنو مف العيب الحديث بو " حساس"
يسمع عف ذكر  ماعند" أعكذ باهلل"فيقكؿ البعض . مخمكقيف مف فصيمتيف مختمفتيف

في أم صكرة ما "ناسيف قكؿ اهلل تعالى ، إلى أنثى  (أك صحح)" تحكؿ"
ىؿ يصح أف نسخر مف المتأخريف عقميان أك المكلكدكف بتشكىات ". رّكّبؾ شاء

 خمقيـ؟ خمقية لطبيعة

 
 

 



سكٗكٛ  قصٛ

 

سنة ماكثة في البيت أعيش مع  ٖٗأنا األخت صابرينة مف الجزائر عمرم      
اإلسالمية، حممي ىك أف ألبس  في الجزائر، أنا مسممة كممتزمة بالشريعة عائمتي

طاىرا ك يريد أف يتقدـ  الحجاب ك أتزكج مع الشاب الجزائرم الذم يحبني كأحبو حبا
 اسمو كلكف يكجد مشكؿ كبير كعكيص كىك أنني أعاني مف مرض لخطبتي

Transsexualism ذكر كالجنس بمعنى الجنس الجسدم مكلكد التخنث النفسي 
النفسي أنثى بمعنى ركح امرأة في جسد رجؿ كىدا المرض ليس لو عالج نفسي إال 

  .ير الجفالجراحي أك ما يسمى عممية تغي الحؿ
 

األنثكية في دمى مرتفعة مما جعؿ  كأحيطكـ عمما أنا نسبة اليرمكنات     
 ثدييف كبيريف كبير مع كجكد مكرفكلكجيتى الجسدية أنثكية جدا مثؿ المرأة إلى حد

طبيبي المعالج  كأحيطكـ عمما أف ىذا التشخيص الطبي لمرضي ىك مف طرؼ
 المختص في األمراض النفسية كالعقمية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا

  بالجزائر العاصمة
 

تغيير الجنس  كحسب رأم الطبيب المعالج دكاء ىدا المرض ىك المجكء لعممية     
ماديا  أنا جميع أفراد عائمتي كميـ مكافقيف كيساندكننيمف ذكر ألنثى مع العمـ 

 كمعنكيا مف أجؿ سعادتي ألككف امرأة كاممة كصالحة
 

العمميات غير مكجكد في الجزائر كبالتالي أرجككـ أف  لكف ىدا النكع مف     
مصر ماىر مختص في عمميات تغيير  تساعدكني عال إيجاد طبيب جراح في

العمميات كفى األخير أقكؿ لكـ  تقكـ بيذا النكع مف الجنس فحسب معمكماتي مصر
حياتي كميا مف التعاسة  ثقتي فيكـ كبيرة كحمكـ لمشكمتي إنشاء اهلل سيغير

في الصفحة كجزاكـ اهلل  أتمنى أف ينشر ندائي ىذا كالتكىاف إلى السعادة كااللتزاـ
 (8 ) .كؿ خير كمزيدا مف النجاح كالتميز

 

 



 هىيخ انجُسيخ وفقب نزصُيف رشخيص اضطزاة اليحكبد 

 يخاأليزيكجًعيخ نهطت انُفسي 

مع الجنس المغاير كليس فقط مجرد  (التعرؼ عمى الذات ) مكجكد نزعة قكية لمتماه .ٔ
أفضؿ لمجنس المغاير ، كعند المراىقيف  اجتماعيرغبة سطحية بسبب كضع 

: كالراشديف يظير االضطراب بأعراض مثؿ 

  مف الجنس اآلخرأف يككف  فياإلقرار بالرغبة  .

 التصرؼ غالبا كفرد مف الجنس اآلخر  .

 الرغبة فى أف يعاممو اآلخركف كفرد مف الجنس اآلخر. 

  لمجنس المغاير كمحاكلة إقناع اآلخريف بذلؾ ينتميالقناعة التامة بأنو  .

 التشريحييمميو عميو الجنس  الذم االجتماعيضيؽ دائـ كالشعكر بعدـ مالئمة الدكر  .ٕ
: صكرة  فيإلية،  كأعراضو لدل المراىؽ تظير  ينتمي الذم

  االنشغاؿ بالتخمص مف الصفات الجسدية لجنسو المرفكض فيطمب مثال العالج
باليرمكنات لتغيير نبرة الصكت ككذلؾ يطمب الجراحة لتغيير تمؾ األعضاء الجنسية 

. يتمنى االنتماء إلية الذملتشبو أعضاء الجنس اآلخر 

  كلد خطأ بيذا الجنس بأنو اليقينياالعتقاد  .

 كالتشريحيالتداخؿ البيكلكجي  أمعند التشخيص يجب أف نستبعد حاالت المخنثيف  .ٖ
بيف الجنسيف   الفعمي

ك كظيفيا                التصرؼ اجتماعيا أ فييجب أف يككف االضطراب مصحكبا بخمؿ كعدـ راحة  .ٗ
 (3 ) .ذلؾأك غير 

 



 

 

 

 يف حبالد األطفبل :

 .. ؿ عمى ضبط السمكؾ المضطرب كمنعو كعقابو في حاالت األطفا .ٔ

التكقؼ عف تشجيع السمكؾ المضطرب بشكؿ كاضح كحاـز مف قبؿ الجميع في  .ٕ
 . بيئتو 

المتناسب مع  يبيعالطأسمكب المكافأة كالتشجيع المتكرر عمى السمكؾ  استخداـ .ٖ
 . لتفاصيؿ كؿ حالة الجنس كبشكؿ تدريجي كفقان 

لمصراعات داخؿ األسرة كمشكالت األـ النفسية كالعممية ، كتفيد  التقميؿ مف  .ٗ
 الجسات األسرية لمتخفيؼ مف مشكالت األسرة كتكجيو الجيكد بشكؿ إيجابي كبناء

تأكيد انتماء الطفؿ لجنسو مف خالؿ تشبييو باألب أك باألخ أك بالخاؿ أك العـ أك  .٘
كفي حاؿ . ككذلؾ بالنسبة لمبنت كأميا كغيرىا مف اإلناث .. غيره مف الذككر 

بيف الذكر كأمو أك .. التشابو الكبير في الكجو أك البشرة أك العينيف أك غير ذلؾ 
كأيضان البحث عف نقاط .. أختو ، البد مف إيجاد فركقات عنيف كالتأكيد عمييا 

كذلؾ الحاؿ بالنسبة ك. تشابو مع األب كبقية الذككر في الشكؿ كالجسد كالسمكؾ 
 . لمبنت التي تشبو أخييا الذكر أك أبييا جسديان 

كالسيما في .. ية بيعيشكش تمثؿ اليكية الجنسية الط االبتعاد عف تشجيع كؿ ما - .ٙ
بشكؿ  الشعر بشكؿ زائد بالنسبة لمذكر كتقصير شعراؿ مرحمة الطفكلة مثؿ إطالة

 . زائد بالنسبة لألنثى

 العــــــــــــالز
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بأس في االكتشاؼ  كال .السمكؾ المكافؽ لجنسو باستمرار تشجيع تمثؿ الطفؿ ب  .ٚ
ب كالتجريب كالتعرؼ عمى الجنس اآلخر كسمككياتو كتصرفاتو كألعابو ضمف إطار ح

كالبد مف التنبو إلى خطكرة مثؿ ىذه السمككيات .. المعرفة كتكسيع المدارؾ 
 . كضركرة ضبطيا كاالبتعاد عنيا في حاؿ تكرارىا كاستمرارىا

كالتنبو إلى .. مشاركة الطفؿ أك الطفمة في انتقاء األلعاب كاليدايا كالمالبس   .ٛ
 . مدلكالتيا كارتباطاتيا باليكية الجنسية المناسبة

 كيد عمى اختالط الطفؿ بأقرانو كالتعمـ منيـ ، كأف االختالط بيف الجنسيف الالتأ .ٜ
يعني اختالط اليكية الجنسية كتشكيشيا ، بؿ يعني التشابو في الحقكؽ كالكاجبات 

 (1 ) .كالتعمـ المفيد عف اآلخر
 

 

 ثبرويف حبالد انك :
 

بيكلكجيو فينا  ألسبابكاف تشخيص حالة اضطراب اليكية الجنسية ترجع  إذا :أوال
. العالج الطبي إلىنحتاج 

  
 :املظاِس املٕسٗٛ باضطساب التىاٖص اجلٍط٘ 

 

أعضاء تناسمية خارجية غير سكية كبدرجات مختمفة قد يالحظيا األىؿ أك الطبيب  -
 .لمتقدـالفاحص أك الطفؿ الكاعي نفسو في العمر ا

     تثير انتباه األىؿ  ظيكر تدريجي لمسمككيات المغايرة لجنس الفتى أك الفتاة التي -
 .اآلخر أك تبّدؿ الشعكر النفسيأك األقراف مثؿ ممارسة نشاطات الجنس 

أك نمّك ، عندىا مثؿ خشكنة صكت الفتاة أك نمّك األشعار : عالمات بمكغية مغايرة  -
 (9 ) .األثداء لمصبي

 
 



بتأّمؿ المظير العاـ تبدأ المسؤكلية الطبّية منذ المحظة األكلى لكالدة الطفؿ  :بري الطيبالتد
تابة تقرير كاضح مف قبؿ طبيب األطفاؿ كؾ، كتقييـ األعضاء التناسمية الظاىرة ، لمكليد 

 (9 ) .بالسالمة الطبية
 

يجب أف يفحصو كامال كيشرح ، كفي كؿ مّرة يستقبؿ فييا طبيب األطفاؿ مريضو الجديد 
باه إلى أّية تبدالت شكمية قد أىمّية المكضكع لألىؿ كيرشدىـ إلى كيفية المتابعة كاالنت

 (9 ) .أ عمى األعضاء التناسمية الظاىرةتطر
 

كعند مراجعة األىؿ لمطبيب يبدأ األخير في استقصاء ما يمكف جمعو مف معمكمات حكؿ 
كبيئتو كمالبساتيا كظركؼ التربية كالتنشئة االجتماعية كمراجعة سجّمو ، نفسّية المريض 

 (9 ). مرضيةكتقييـ العالمات اؿ، لطّبي ا
 

جراء  ثـ تجرل االستقصاءات المختمفة بتحميؿ الصبغيات كعيار اليرمكنات ذات العالقة كا 
تصكير لألعضاء الجنسية الظاىرة كالباطنة كتحديد مدل التشكىات الحاصمة كلكامؿ 

حيث يتـ ، كيفرز في النياية المريض العضكم مف المريض النفسي ، أعضاء الجسـ 
 (9 ) .إلى عيادة نفسية مختصة (العضكية أم الخالي مف اآلفة  )سي تحكيؿ المريض النؼ

 
أك دكائيا باليرمكنات المناسبة ، يشمؿ العالج الطبي إصالحا جراحيا لألعضاء التناسمية 

كيتـ اإلبقاء عمى الجنس الحالي أك تغييره اعتمادا عمى نتائج التقييـ ، كغالبا اإلثنيف معا 
ّف العالج في السنتيف األكلييف مف العمر يحمؿ الطبي كرغبة األىؿ كعمر ا لمريض كا 

 (9 ) .كلألىؿ كتأىيمو عائميا كاجتماعياكال بّد مف دعـ نفسي لممريض ، النتائج األفضؿ 
 

إف قرار تغيير الجنس قرار جماعي يتطمب مكافقة لجنة طبية تتألؼ مف اختصاصي 
كاختصاصي الطب ، النسائية  كاختصاصي، كاختصاصي الغدد الصماء ، الجراحة البكلية 

  .جيات المختصة في الكزارة إلقرارهكمف ثـ يرفع المكضكع إلى اؿ، النفسي كمكافقة األىؿ 
( 9) 



كقد كجدت الدراسات األكلية أف الجراحة عالج ناجح كرافؽ ذلؾ حماس كدعاية كأفكار 
ؿ تغيير الجنس كلكف بعد زيادة أعداد الحاالت التي تـ عالجيا جراحيان مف خال.. خاطئة

كمنيا ازدياد حاالت االنتحار كاالكتئاب .. تبيف أف ىناؾ مشكالت نفسية كاجتماعية كبيرة 
كأيضان ازدياد المشكالت اإلدمانية كمشكالت الطالؽ .. لدل المرضى المتحكليف جنسيان 

كبعضيـ لـ يستطع أف يتكيؼ مع جسده الجديد كطمب إعادتو لكضعو .. كالدعارة كغيرىا 
كىذا غير كاقعي طبعان بعد استئصاؿ األعضاء الجنسية الخارجية لمذكر كالتككيف .. ابؽ الس

 (9 ).. الجراحي ألعضاء جسدية شبيية باألنثكية 
 

حاالت اضطراب اليكية الجنسية التي ترجع إلى أسباب نفسية كاجتماعية في يفيد  : بَيبًا 
كسيتـ تفصيؿ المكضكع حيف  مىنا العالج النفسي السمككي ك العالج اإلدراكي المعرؼ

. التطرؽ لدكر الباحث االجتماعي ك النفسي اتجاه ىذه الحاالت
 
 
 
 

 
  

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

 

 

  األدوار انًقززحخ نكم يٍ األسزح ويؤسسبد انًجزًع في

:  يشكهخ اضطزاة انهىيخ انجُسيخكيفيخ انحذ يٍ 

 

:                  جلٍطٗٛوَ وػكمٛ اضطساب اهلٕٖٛ ا دٔز األضسٚ يف كٗفٗٛ احلد: أٔاًل

. ضركرة العناية كاالىتماـ بالتربية الدينية كاألخالقية كالصحية كالرياضية لألبناء  .ٔ
العمؿ عمي تييئة المراىقيف إلي النضج الجسمي كالجنسي كالتغيرات الجسمية  التي  .ٕ

. تطرأ عمي نمكىـ في ىذه المرحمة 
كالمبادرة  (اجتماعيو  –جسمية  –ية جنس –انفعالية  )االنتباه إلي ظيكر أية مشكمة  .ٖ

. إلي حميا كعالجيا قبؿ أف تستفحؿ 
تربية األبناء بأسمكب يساعد عمى تنمية الثقة بالنفس لتحقيؽ التكافؽ االجتماعي  .ٗ

. كاالنفعالي السكم 
 .مساعدة األبناء عمي شغؿ أكقات فراغيـ بما ىك مفيد مف األعماؿ كاليكايات  .٘
. حة لألبناء لإلقتداء بو ضركرة تكفير القدكة الصاؿ .ٙ
العمؿ عمي إتاحة الفرصة لألبناء عمي تحمؿ المسؤلية لتحقيؽ اندماجيـ في المجتمع  .ٚ

 .
ضركرة فتح باب الحكار مع األبناء بعقؿ متفتح كتقبؿ آرائيـ كمناقشتيـ ، دكف  .ٛ

 فبما رحمة مف اهلل" اإلحجاـ في ذلؾ ، أك الزجر ، أك الكعظ كاإلرشاد الزائد قاؿ تعالي 
" . لنت ليـ كلك كنت فظان غميظ القمب النفضكا مف حكلؾ 

مساعدة األبناء عمي تبني قيـ اجتماعية كركحيو كأخالقية كدينية ، كمعايير سمككية  .ٜ
. بما يساعدىـ عمي التكافؽ النفسي ك التكيؼ االجتماعي 

الدليل اإلرشادي حول كيفية التغامل مػ حاالت 

 الهوية الجنسية من منظور عملي باضطرا

 



. تحقيؽ التعاكف بينيـ كبيف أبنائيـ في كؿ شئكف األسرة  .ٓٔ
 -حفالت –مناسبات  )شاركة في النشاطات االجتماعية مصاحبة األبناء ك الـ .ٔٔ

  (.الخ..رحالت  –مسابقات 
.  مساعدة األبناء عمي اختيار األصدقاء ، كتكجيييـ الختيار الصحبة الصالحة   .ٕٔ
. إعطاء الفرصة لممراىؽ في التعامؿ مع مشاكمو كتصريؼ أمكره  .ٖٔ
ة لألبناء مع إعطاء بعض ضركرة كجكد الرقابة األسرية المعتدلة كالمتابعة المستمر .ٗٔ

. الحرية ليـ في بعض األمكر 
.  القياـ بالقضاء عمي أم نمكذج قدكة سيء داخؿ األسرة  .٘ٔ
التسمط كالقسكة ، الحماية الزائدة ، التدليؿ الزائد ، التفريؽ بيف  :-البعد عف  .ٙٔ

 .األبناء 
. الحرص عمى إتباع أسمكب الكسطية كاالعتداؿ في التربية   .ٚٔ
فرائض اهلل مف صـك كصالة مف قبؿ الكالديف أماـ أبنائيـ مع حث  االىتماـ بأداء .ٛٔ

. األبناء عمى أدائيا في أكقاتيا باستمرار مع المشاركة كالمتابعة التامة كالمستمرة 
ضركرة االىتماـ بالناحية التعميمية كالنفسية كالصحية لألبناء ، مع مراعاة  .ٜٔ

التكافؽ النفسي كاالجتماعي  مشاعرىـ كأحاسيسيـ كمساعدتيـ عمى تخطييا لتحقيؽ
 .لدييـ 
تكجيو األبناء باالطالع عمى ما ىك مفيد ، كانتقاء البرامج التي تنمي ذاتيـ  .ٕٓ

. كقدراتيـ خاصة البرامج التي تبث في القنكات الفضائية كاالنترنت 
كاالجتماعي في حاؿ عدـ تكجيو كلي األمر لالستشارة كاالستعانة بالباحث النفسي  .ٕٔ

 .اعدة ابنو الذم يعاني مف االضطراب في اليكية الجنسية قدرتو عمى مس
 .اىتماـ كلي األمر بتربية األبناء تربية مباشرة كعدـ ترؾ المسؤكلية عمى الخدـ  .ٕٕ
تكاجد األب كاألـ مع األبناء كاالىتماـ بيـ كعدـ االنشغاؿ عنيـ، عامؿ ضركرم  .ٖٕ

 .جدا لصحتيـ النفسية كاالجتماعية
 

 

 



 

  :متع يف احلد وَ ِرٓ املػكمٛ ت املردٔز وؤضطا –ثاًٌٗا 

لمكاجية  مدركسةضركرة التعاكف بيف مؤسسات المجتمع  لكضع خطة  
، لييا نمك المجتمع كأمنو كازدىارهالمشكمة حتى يتسنى ليـ مساعدة أىـ فئة يرتكز ع
. كتكزع المياـ كؿ حسب اختصاصو كمسؤكلياتو  

           :وسارح اإلعالو  (1

ر البرامج التي تيدؼ إلى تكعية المراىقيف كالشباب بأضرار اعتماد إعداد كنش -ٔ
. ىذا االضطراب الصحية كالنفسية كاالجتماعية 

ضركرة فرض الرقابة الشديدة عمى كسائؿ اإلعالـ المقركءة كالمسمكعة كالمرئية  -ٕ
. التي تبث كؿ ما ىك ضار بالشباب كالتحكـ فييا كتحكيميا لممساءلة 

الفضائيات الخارجية التي تتناكؿ ما ىك محظكر تداكلو مراقبة برامج اإلنترنت ك -ٖ
مف أفعاؿ منافيو لديننا الحنيؼ، كالرد عمييا ببث برامج مناىضة ليا حتى نكضح 

. الصكرة االيجابية لشبابنا 
االىتماـ بتقديـ برامج تثقيفية لممكاطنيف حكؿ كيفية التعامؿ مع أبنائيـ خاصة  -ٗ

.  ة في نشكء االضطرابات النفسية كالجسمية في مرحمة المراىقة ألنيا أىـ مرحؿ
التعاكف في تسييؿ إصدار مجالت حكؿ بعض الظكاىر السمككية السمبية ككيفية  -٘

. الحد منيا كنشر مايساعد عمى تنمية األسرة كالمجتمع 
تكعية المجتمع عف طريؽ االىتماـ بعرض الندكات كالمحاضرات التي تتناكؿ أىـ  -ٙ

الكسائؿ المسمكعة كالمرئية، حتى يتسنى لكؿ فرد  الظكاىر السمككية مف خالؿ
. معرفتيا كمدل خطكرتيا عمى الفرد كالمجتمع 

الحرص عمى ترسيخ المبادئ كالقيـ األصيمة داخؿ المجتمع الككيتي بكافة كسائؿ  -ٚ
.  األعالـ كالتصدم لكؿ ألكاف الثقافة الدخيمة عمى المجتمع كتدعيـ االيجابي منيا

سائؿ كمشكالت الشباب كالمساىمة في حميا عبر كسائؿ إنشاء قنكات لتمقى ر -ٛ
. اإلعالـ المختمفة 



كؿ السمككيات السمبية في تقديـ برامج حكارية إرشادية مع المختصيف ح -ٜ
 . المجتمع

ضركرة مكاجية المشكمة بتعتيميا إعالميا كذلؾ لمتقميؿ مف أثرىا عمى المراىقيف  -ٓٔ
 .   ا لتفاقميا كانتشارىا بيف الشبابكتفادم

 

         :وسارح األوقبف  (2

تقديـ برامج كقائية دينية لمشباب عف طريؽ الندكات التي تيتـ بتعزيز االنتماء  -ٔ
. لمجنس الفعمي 

. التكعية بالبعد عف التحكالت الجنسية التي تقضي عمي إعمار األرض بالنسؿ  -ٕ
كضع خطط كبرامج دينية ينفذىا األئمة بالمساجد لمكاجية الظكاىر السمككية  -ٖ

سمبية كاضطراب اليكية الجنسية مف خالؿ دركس العمـ كخطب المساجد اؿ
. كغيرىا 

القياـ بطبع كتيبات إرشادية حكؿ رأم الديف في المتشبييف بالنساء مف الرجاؿ ،  -ٗ
. كالمتشبيات مف النساء بالرجاؿ في كؿ شيء 

تفعيؿ دكرىا مف خالؿ برنامج متكامؿ مف الندكات الدينية ينفذ داخؿ المدارس  -٘
                  مجاؿ التربكم بمختمؼ أنكاعيا بحضكر المشايخ كالخبراء في اؿ

. (حككمية كأىمية  )
تقديـ حممة إعالمية دينية لمحد مف الظكاىر الدخيمة عمي المجتمع الككيتي عامة  -ٙ

، كالمجتمع المدرسي بصفة خاصة مثؿ اضطراب اليكية الجنسية كاالنحراؼ 
. مير األرض بالذرية الصالحة  بأشكالو ، كالدعكة إلي تع

 (المدرسة  )ضركرة القياـ بتنفيذ برنامج تبادؿ زيارات لمؤسسات المجتمع  -ٚ
لمقابمة الحاالت المضطربو إلقناعيا دينيا باآلثار الضارة ليذا االضطراب عمي 

 .الفرد كالمجتمع 
 
 
 



- وسارح انشئىٌ االجزًبعيخ وانعًم ، ورزًثم في  (3

:األنديةالشبابية -أ

.  فيذ مسابقات ثقافية كاجتماعية كفنية كدينية لشغؿ أكقات فراغ الشباب تف .ٔ
إتاحة الفرصة إلشراؾ األكالد كالبنات في األنشطة الرياضية التي تدعـ اليكية  .ٕ

.  الذككرية كاألنثكية لدييـ 
إقامة حفالت تكريـ لألكائؿ في الشيادات الدراسية كاألنشطة المتنكعة بالتعاكف  .ٖ

مع المدارس   
تنظيـ مسابقات رياضية فردية كجماعية لتدعيـ ركح االنتماء لمجنس الفعمي  .ٗ

.  كالمجتمع 
إقامة معسكرات لمطالب كأخرل لمطالبات لمساعدتيـ عمى تفيـ أدكارىـ في  .٘

المجتمع مف خالؿ إعداد كتنفيذ برامج المعسكرات تبعان لحاجاتيـ ، كتدعيـ 
.   تبعان لجنسو القيادة كالتبعية كتحمؿ المسئكلية لدييـ كالن 

إقامة ندكات شبابية تناقش أىـ مشكالت الشباب في ظؿ العكلمة كأضرارىا ،  .ٙ
.  إما باإليجاب أك بالسمب 

بإقامة المباريات  -كؿ عمى حدة–إتاحة الفرصة لممدارس البنيف كالبنات  .ٚ
.  الرياضية  منافسة جيدة ىدفيا التدعيـ القيمى الديني لميكية 

ية حكؿ كيفية شغؿ كقت الفراغ لدل الشباب بكؿ السبؿ إعداد كتيبات إرشاد .ٛ
كالمكارد المتاحة  

إعداد برامج تفكؽ رياضي الكتشاؼ مكاىب البنيف كالبنات الخاصة بيـ  .ٜ
 . كتدعيميا 

االنفتاح عمى المدارس كتحقيؽ التفاعؿ كالتعاكف بينيا بما يحقؽ اليكية  .ٓٔ
 .الجيدة لدل الشباب 

 
 
 
 



:االجتماعيةمراكزالتنميةوالرعاية -ب

. تقديـ الخدمات اإلرشادية لألسرة لعالج مشكالتيا  -ٔ
المساىمة في رفع مستكم التربية األسرية ، كالعمؿ عمي تحقيؽ استقرار الحياة  -ٕ

. األسرية ، لتدعيـ كتقكية دعائـ األسرة عمي أسس كقيـ دينية كأخالقية ككطنية
الجتماعية كالثقافية القياـ بعقد المحاضرات كالندكات التي تتكلي التكعية ا -ٖ

. كالصحية لممرأة كالرجؿ عمي السكاء 
تنظيـ دكرات تدريبية لمنساء كالرجاؿ ، حكؿ كيفية التعامؿ مع المشاكؿ األسرية،  -ٗ

.  كعف كيفية تربية األبناء لتحديد أدكارىـ كىكيتيـ في المجتمع 
كالدكرات  االستعانة بالجمعيات األىمية كالتطكعية في إقامة المحاضرات كالندكات -٘

التدريبية حكؿ العالقات األسرية كتقكيتيا ، كلكقاية أبنائيا مف التعرض ألم 
 .اضطرابات 

 

: وسارح انذاخهيخ  (4

. جـر تشبو الشباب بالنساء كالعكس تطبيؽ كتنفيذ القانكف الذم -ٔ
بعادىـ عف المساجيف المجرميف حتى ال -ٕ يتعرضكا  الحفاظ عمي المضطربيف كا 

. ملإليذاء الجنسي كالنفس
. كطو بالتعامؿ مع مثؿ ىذه الفئاتاالتصاؿ بالمراكز االجتماعية كالنفسية المف -ٖ
تنفيذ برامج تدريبية لتقكية دعائـ الرجكلة لدم الشباب عف طريؽ الندكات  -ٗ

. الشباب لمكاجية مثؿ ىذه الظكاىر كالمحاضرات التي تؤسس
كمة ككسيمة لمحد التكاجد كالمتابعة المستمرة لألماكف التي تنتشر فييا ىذه المش -٘

 .(كالمراكز التجارية  –م الميمية النكاد)منيا مثؿ 
 

 

 

 



:                      حوسارح انصح  (5

القياـ بالتكعية كالتثقيؼ الصحي حكؿ المشاكؿ كاألضرار الصحية التي تتعرض  -ٔ
.  ليا ىذه الفئة عف طريؽ الندكات كبرامج التكعية 

كؿ كيفية الحد مف ىذه المشكمة كالكقاية تقديـ كتيبات إرشادية صحية كنفسية ح -ٕ
 .منيا
 

:   وسارح انززثيخ  (6

إدخاؿ النظاـ العسكرم في مدارس الثانكية بنيف لتدعيـ قيـ الرجكلة ،كاالىتماـ   -ٔ
 . بتطكير مادة االقتصاد المنزلي لمبنات لتدعيـ قيـ األنكثة 

مدرسية تنفيذ برنامج مؤتمرات كممتقيات يناقش مف خالليا أىـ الظكاىر اؿ -ٕ
السمبية التي تؤثر عمي المجتمع بشكؿ سمبي كذلؾ لمتكصؿ إلى أحسف كأفضؿ 

. السبؿ لمكقاية كالعالج 
االىتماـ بتكثيؼ البرامج العممية كالدكرات التدريبية لمتدخؿ الميني يستخدميا  -ٖ

الباحثات كالباحثيف االجتماعيات كالنفسييف مف شأنيا مساعدتيـ عمي الحد مف 
. كية السمبية المنتشرة كالدخيمة عمي المجتمع المدرسي الظكاىر السمك

تشجيع البحث العممي كاإلشراؼ الكامؿ عمي تنفيذ أم دراسات عممية لمظكاىر  -ٗ
.  كمتابعة المناطؽ التعميمية في عممية تنفيذ التكصيات ، المدرسية 

ضركرة االىتماـ بإنشاء مراكز متخصصة لمعالجة تمؾ الحاالت كاإلضطرابات  -٘
كحدات إرشادية في كؿ منطقة  )ككية الشاذة اجتماعية كانت أك نفسية مثؿ السؿ

  . (تعميمية 
تقديـ كتيبات إرشادية لمحد كالكقاية مف أم مشكمة سمككية أك مدرسيو أك  -ٙ

اجتماعية أك نفسية  
تكعية اآلباء كالمعمميف حكؿ كيفية التعامؿ مع الظكاىر المدرسية الدخيمة عف  -ٚ

مجالس –مجالس اآلباء كالمعمميف )جالس المدرسية طريؽ تفعيؿ دكر الـ
 . كتعاكنو مع الجيات األخرل لكضع إستراتيجية لممكاجية (الطمبة

 



  

  في كيفيخ انحذ يٍ هذِ  (يعهًيٍ  –إدارح  )دور انًذرسخ

  : انًشكهخ

إعداد برامج تربكية مخططة لتييئة الطالب لمرحمة النضج الجسمي كاالنفعالي  .ٔ
اعي كالتغيرات التي تطرأ عمييـ كتكضيح معناىا كالفركؽ الفردية كالجنسي كاالجتـ

 . ليا كالتكافؽ معيافييا لتقب

استثمار طاقة المراىؽ في أكجو النشاطات الرياضية كالثقافية كالعممية كاالجتماعية  .ٕ
.  ريؽ المنافسات الجيدة بيف الطالبداخؿ المدرسة عف ط

لتحقيؽ التكافؽ االنفعالي  الب كالطالباتتنمية الثقة بالنفس لتيذيب انفعاالت الط .ٖ
.  لدييـ

.  ؿ ميكؿ الطالب في تنمية شخصيتيـتشجيع كتنمية صفة القيادة كاستغال .ٗ

تشجيع الحكار بيف المراىقيف كالمربييف لمناقشة المشكالت كالمكضكعات التي  .٘
.  تكاجو تكافقيـ النفسي كاالجتماعيتيميـ ك

عايير السمككية لدل الطالب كالطالبات ترسيخ القيـ الركحية كالخمقية كالـ .ٙ
.  قيؽ االنسجاـ مع أنفسيـ كمجتمعيـلمساعدتيـ عمى تح

احتراـ كجيات نظر الطالب كتقبميا كمناقشتيا معيـ لتدعيـ االيجابي منيا ك تعديؿ  .ٚ
.  األفكار كالمفاىيـ الخاطئة التي يتبنكنيا

كاضحة لحياتيـ  مساعدة الطالب عمى التخطيط مف خالؿ تحديد أىداؼ كفمسفة .ٛ
.  المناسبة لمديف كالمجتمع األفكارعف طريؽ المناقشة كاإلقناع كانتقاء 



العمؿ عمى غرس الكازع الديني في نفكس الطالب كتقكية المعية لدييـ بصمتيـ  .ٜ
قكاليـ كأفعاليـ كالمدبر باهلل كاستشعارىـ بأف اهلل ىك الخالؽ المطمع عمى كؿ أ

.  لشؤكنيـ

شعارىـ بكيانيـ  حتراـ كاألخكة بيف الطالب كبيف المعمميفبث ركح التعاكف كاال .ٓٔ كا 
.  عند كؿ مناسبة

لقياـ بزيارة الطالب في الفصكؿ كالحديث عف السمكؾ كأىميتو كبناء عالقات ا .ٔٔ
.  الب قائمة عمى االحتراـ كالتقديرمينية مع الط

يعة الطالب متابعة حصص التربية الرياضية كأكقات الفرص لمكقكؼ عمى طب .ٕٔ
.  عامميـ فيما بينيماكت

ؿ بطاقة خاصة عدـ السماح لمطالب بالتجكؿ في الممرات ككقت الحصص كعـ .ٖٔ
.   بالخركج مف المدرسة

إقامة مسابقات ثقافية كبحكث لبعض الظكاىر السمككية السيئة كالتدخيف  .ٗٔ
.  السكء ، كمضطربي اليكية الجنسية كالمخدرات كرفاؽ

معالجة بعض الظكاىر السمككية الخاطئة  االستفادة مف بعض المكاد الدراسية في .٘ٔ
.  عربية ، كالنشاط كالتربية الفنيةالتربية اإلسالمية ، كالمغة اؿ: مثؿ مكاد 

بيا تنظيـ محاضرات كندكات في المدرسة لمناقشة بعض الظكاىر السمبية كيقـك  .ٙٔ
.  متخصصكف في التربية كالتعميـ

، كالزل المدرسي المخالؼ ، متابعة الطالب متكررل الغياب كالتأخير الصباحي  .ٚٔ
.  كالتعرؼ عمى أسباب ذلؾ



ضركرة االىتماـ بالطالب كالطالبات في المرحمة االبتدائية حيث يتشكؿ السمكؾ  .ٛٔ
كالشخصية فييا ، كلما تترؾ لدييـ ىذه المرحمة العمرية مف آثار ايجابية كانت أـ 

.  سمبية تؤثر عمى حياتيـ في المستقبؿ 

كزيادة عدد المشرفيف لمتابعة أم سمككيات خاطئة   تفعيؿ اإلشراؼ اليكمي، .ٜٔ
 .كمحاكلة مكاجيتيا قبؿ أف تتفاقـ 

االجتماعييف المدربيف عمى التعامؿ مع ضركرة زيادة عدد الباحثات كالباحثيف  .ٕٓ
بالمدارس لمحد مف انتشار الظكاىر السمككية السمبية   حاالت االضطراب المتنكعة

. الدخيمة 

  شكهخ اضطزاة في كيفيخ يىاجهخ ودور انجبحث االجزًبعي

           :انهىيخ انجُسيخ

تقديـ برامج تعمؿ عمى تدعيـ الجكانب االيجابية لمساعدة الطالب عمى تككيف ىكية  .ٔ
.  جنسية جيدة بعيدة عف االضطراب 

.  العمؿ عمى تشجيع البرامج كالمسابقات الرياضية كالثقافية التي تدعـ ىكية الفرد  .ٕ

الطالب كمجالس اآلباء كالمعمميف لبحث كاتخاذ القرارات المناسبة تفعيؿ دكر مجالس  .ٖ
.  لمكاجية ىذه المشكمة 

اإلذاعة  )االستفادة مف اإلمكانيات المتاحة بالمدرسة كالجماعات المدرسية مثؿ  .ٗ
المدرسية ، الصحافة المدرسية ، التربية المكسيقية كالمسرحية ، كالرياضية ، 

.  طالب الركحية كالقيمية كاألخالقية كالدينية في تدعيـ قيـ اؿ (كالمكتبة 

تقديـ البرامج كالمشركعات التثقيفية كالتكعكية لمطالب مف خالؿ الندكات  .٘
.  كالمحاضرات لمعمؿ عمى تعزيز الجانب الديني 



السعي كالمبادرة كاالكتشاؼ المبكر لمحاالت السمككية السمبية الصادرة مف الطالب ،  .ٙ
.  ىة كالتعامؿ معيا بطريقة مينية لتحديد إمكانية المكاج

ممارسة األدكار اإلدارية ، التعامؿ المتسمط مع الطالب ، كالسخرية   : -البعد عف  .ٚ
منيـ ، كاالستيزاء بيـ ، كالتفرقة في المعاممة بيف الطالب ، كاإلىماؿ ، التباطؤ في 

.  تنفيذ األنشطة المتنكعة كالبرامج اليادفة 

عالج مشكالت أبنائيـ ، كمساعدتيا عمى كيفية التعامؿ  القياـ بإشراؾ األسرة في .ٛ
رشادات لألسر  معيـ ، مع تكجيييا عمى فيـ سمككياتيـ ، مف خالؿ تقديـ البرامج كا 

.  مثؿ المحاضرات كالندكات ، كاألنشطة الجماعية  كالمقابالت المينية 

نتشرة منيا، القياـ بتشكيؿ لجاف كجماعات مف شأنيا مالحظة السمككيات الخاطئة الـ .ٜ
.  كالدخيمة عمى المجتمع المدرسي ، كالتصدم ليا مف البداية قبؿ أف تتفاقـ 

عطائيـ حرية التعبير عف أرائيـ  .ٓٔ فتح باب الحكار كالمناقشة مع الطالب ، كا 
.   كمناقشتيا بصكرة ديمقراطية 

اقتراح بعض البرامج الكقائية التي تساىـ في الحد مف مشكمة اضطراب اليكية  .ٔٔ
برنامج  ––برامج تعديؿ سمكؾ  –برنامج رسائؿ تكعية كمجالت حائط  -سية مثؿالجف

عف طريؽ اإلذاعة كالرحالت كأنشطة جماعات الخدمة  -سيككدرامى مسرحي 
 . االجتماعية   

القياـ بحصر كدراسة الظكاىر المنتشرة في المدرسة بأسمكب عممي، لمكصكؿ إلى  .ٕٔ
. ة المناسبة لياكضع الخطط كالبرامج الكقائية كالعالجي

مساعدة الطالب عمى تحقيؽ التكافؽ بيف ما يشعر بو الفرد مف ىكيتو الجنسية  .ٖٔ
كبيف الكاقع الفعمي لجنسو ، مف خالؿ تككيف العالقة المينية كالمتابعة لسمككياتو 

رشاده كتكجييو  .  كا 



احؿ مراعاة التغييرات االنفعالية كالجسمية كالجنسية كاالجتماعية التي تطرأ عمى مر .ٗٔ
.  النمك المختمفة لدل الطالب 

عند مساعدة الطالب في حؿ المجكء إلى اإلقناع بدالن مف األمر كالنيى كالزجر  .٘ٔ
 .مشاكميـ

إقامة مسابقات ثقافية كبحكث كنشرات كقائية كعالجية لبعض الظكاىر السمككية  .ٙٔ
. السيئة كالتدخيف كالمخدرات كرفاؽ السكء ، كمضطربي اليكية الجنسية 

 

 يشكهخ اضطزاة  نجبحث انُفسي في كيفيخ يىاجهخدور ا

: انهىيخ انجُسيخ

القياـ بدراسة المشكمة باستخداـ المقاييس كاالختبارات النفسية المقننة لمكصكؿ مف  .ٔ
.  خالليا عمى طرؽ كأساليب في كيفية التعامؿ معيا كالحد منيا

ممي كبإشراؼ القياـ بتطبيؽ برامج إرشادية عالجية ليذه المشكمة بأسمكب عممي كع .ٕ
. متخصصيف 

ضركرة االىتماـ بإصدار كتيبات إرشادية نفسية حكؿ كيفية التعامؿ مع حاالت  .ٖ
.   اضطراب اليكية الجنسية

.   تنفيذ الجمسات العالجية الجماعية ليذه الفئة لمساعدتيـ عمى تخطي مشكمتيـ .ٗ

 

 

 



 يهُي انىقبئيخ انًقززحخ نهجبحثبد ثعض ثزايج انزذخم ال

يبعييٍ وانُفسييٍ  نهحذ يٍ يشكهخ جذوانجبحثيٍ اال

 :ة انهىيخ انجُسيخ داخم انًذارصاضطزا
 

 .إعداد برامج تكعية مكجيو لمطالب كأكلياء األمكر كالمعمميف  .ٔ

 . (اإليحاءات )اعتماد األساليب كالبرامج الغير مباشرة في تكعية الطالب  .ٕ

ؿ اسـ احد القادة تشكيؿ جماعة طالبية بالمدارس تحت مسمى يثر اىتماـ الطالب مث .ٖ
سبيؿ المثاؿ مسمى  لعؿ العظماء أك المشاىير باعتبارىـ قدكة حسنة لمشباب، أك

". مف أنا " بسيط كيحمؿ معنى عميؽ مثؿ 

.  "نمكذج لبرنامج ثقافي ديني " اع برامج ألنشطة مدرسية تقدـ دائمان دكف انقط .ٗ

. امج المسرح السيككدرامى بالمدارسبر .٘

 .(اكياإلدر)العالج المعرفي  .ٙ

. برامج تعديؿ السمكؾ .ٚ

 

:  طالب وأولياء األووز واملعمىنيإعداد بساوج توعية ووجًٌ لن .1

يستخدـ ىذا األسمكب لتدعيـ كتعزيز السمككيات اإليجابية لدل البنيف كالبنات ، 
كحتى يتسنى لنا تكعيو طالبنا بطريؽ مباشر لتحقيؽ اليكية االجتماعية كالنفسية 

النفسية ، كبما يحقؽ الحاجات النفسية  االضطراباتل عمى كالجنسية بصكرة جيدة تقض
عف طريؽ التدعيـ كالتعزيز المفظي كغير المفظي مف خالؿ عبارات تشجيعية تحقؽ 

دارة المدرسةبيف  االجتماعيفاعؿ كالتكاصؿ الت  .الطالب كالمعمميف كا 

  



 يٍ أيثهخ هذِ انعجبراد يب يهيو:  

   تقبؿ الرأم اآلخر كالنقد حتى تتمكف مف ؿ لديؾ سعة صدرجميال منؾ أف يككف
 . تصكيب أفكارؾ كسمككؾ لألفضؿ 

  احرصي عمي تنميتيا كممارستيا كالتعبير عنيا . . مكىبتؾ كقدراتؾ شئ جميؿ
. بشكؿ مناسب 

 ثبنُسجخ نهجبحث االجزًبعي: 
 

ـ فييـ االعتزاز يقكـ بعمؿ أنشطة كرحالت ترفييية كتركيحية لمطالب تدع -ٔ
. ةباليكية الجنسي

. رض مكاىبيـ كتنميتيا إلى أقصى حدإتاحة الفرصة لمطالب لع -ٕ
مساعدة المتفكقيف دراسيان كتكريميـ ماديان كمعنكيان كاالىتماـ بالمتأخريف دراسيان   -ٖ

دماجيـ مع باقي الطمبة كت .  كجيييـ كا 
.  تحقيؽ المكاجية لمثؿ ىذه الظكاىرتككيف جماعات مف شأنيا   -ٗ
بة مثالية مف حيث أفضؿ عف أحسف طالب كطاؿ تنفيذ كعمؿ لكحات إرشادية  -٘

. سير كسمكؾ
لمطالب حكؿ مكاجية أم مشكمة  (تكجيو جمعي  )تقديـ برنامج إذاعة مدرسية   -ٙ

.   تحفيزىـ عمى عرض كتناكؿ مشكالتيـتكاجييـ ك
تنفيذ برنامج ندكات متكامؿ بيدؼ نشر كتدعيـ ىذه العبارات لدل الطالب حتى   -ٚ

 .النتماء لمجنس الفعمي بصكرة جيدةكاتتحقؽ اليكية الجنسية 
 

 :(اإلحياءات )اعتىاد األساليب والرباوج الغري وباشسة يف توعية الطالب   -3

لتنفيذ   غير المباشر يستخدـ المربكف كالباحثيف االجتماعيف كالنفسيف األسمكب     
نتيح البرنامج حتى يتسنى رعاية كمساعدة أبنائنا عف طريؽ اإلقناع دكنما الضغط كأف 

حاجاتيـ ، كيتاح ليـ  إشباعلمطالب الجمسات الحكارية لمناقشة مشاكميـ ككيفية 
الفرصة باقتراح الحمكؿ المناسبة لمكاجيتيا كفي ىذا تشجيع ليـ عمي المبادرة لكضع 

.  األسس كاألساليب الكقائية ألم ظاىرة ممكف أف تكاجييـ في المستقبؿ



 ويًكٍ رحذيذهب فيًب يهي:  

 .المناسب لجنسنانعـ لمممبس  .ٔ

 . نعـ لمسمكؾ السكم  الممتـز .ٕ

          .التي تناسب جنسنا نعـ لممارسة أأللعاب .ٖ

   .نعـ لمتفكير المنطقي الكاعي .ٗ

       .نعـ لالىتماـ باألنشطة كممارسة اليكايات .٘

 . نعـ لالعتزاز كاالفتخار بجنسنا .ٙ

المتديف    –ير الممتـز الممتـز كغ –الصح كالخطأ  –الحالؿ كالحراـ : كاإليحاءات بػ  .ٚ
. المتردد –القائد  –المبدع كالمبتكر  –الشاذ  –القدكة الصالحة  –كالسيئ 

 

": وو أنا " ية باملدازس حتت وشىى تصكين مجاعة طالب .3

كيقـك الباحث االجتماعي بتشكيؿ ىذه الجماعة كذلؾ بيدؼ الكقكؼ عمى أىـ           
كذلؾ أكالتي تطرأ عمى المجتمع المدرسي ،  الظكاىر السمككية الغير سكية المكجكدة

: لجماعة ىيلمتعامؿ معيا كالحد منيا كأىـ البرامج كالمشركعات المقترحة ليذه ا

التعرؼ عمى أىـ المشكالت كالظكاىر السمككية المدرسية الغير سكية كاضطراب  -ٔ
.  اليكية الجنسية كالقياـ بحصرىا 

طة العمؿ لتنفيذىا خالؿ العاـ الكقكؼ عمى أىـ أسبابيا كمظاىرىا، ككضع خ -ٕ
.  الدراسي كمتابعتيا كتقييـ النتائج 

مكانية تنفيذىا باستغالؿ كافة االمكانيات   -ٖ الكقكؼ عمى أىـ البرامج الكقائية كا 
. المتاحة بالمدرسة بالتعاكف مع مدير المدرسة كمعمـ الفصؿ 



مثؿ ىذه القياـ بإصدار كتيبات كنشرات كلكحات إرشادية حكؿ كيفية مكاجية  -ٗ
.  الظكاىر السمككية 

إعداد الندكات كالمحاضرات لتكعية الطالب كمناقشة الحمكؿ المناسبة لمكاجية  -٘
. المشكمة 

القياـ بتنفيذ مسابقات متنكعة ثقافية كدينية كعممية كرياضية لتنمية قدرات  -ٙ
 .كميارات الطالب كتكسعة مداركيـ 

 –عيادات طب نفسي  )جتمع إعداد كتنفيذ برنامج تبادؿ زيارات لمؤسسات الـ -ٚ
          مدارس أخرل نفذت تجربة معينة  ،أندية رياضية رجالي –مستشفيات 

.  ( نسائي كأ
إصدار صحيفة مدرسية كنشرىا بالمدرسة حكؿ أم ظاىرة لمكاجيتيا كتشجيع  -ٛ

المكاىب لممشاركة فييا كيمكف تحقيؽ التكاصؿ مع جميع الشرائح في المدرسة 
.  مف خالليا

ص حصة نشاط تعرض فييا الجماعة دكرىا داخؿ المدرسة حتى يتـ تخصي -ٜ
 . لتفاعؿ بيف الطالب كبعضيـ البعضتحقيؽ ا

   
 (منوذج لربناوج ثكايف ديين  )وجاه :بساوج ألنصطة ودزسية تكدم دائىا دوى انكطاع  .4

 .اليكية الجنسية اضطراب: تحديد مكضكع البرنامج  .ٔ

: اليدؼ مف البرنامج .ٕ

.  لمشكمةتعريؼ الطالب با - أ

.  تكضيح رأل الديف كالقانكف كالطب في ىذه المشكمة - ب

. عمى آراء الطالب في ىذه المشكمة التعرؼ - ت

 .ابيا كمظاىرىا ، ككيفية مكاجيتياتقديـ أسب - ث



لى كيفية التعامؿ مع ىذه تنمية ميارة الطالب كالطالبات ع - ج
.  الحاالت

إلى  (ٕٗ)مف  اكح عددىاالجماعة التي تمارس البرنامج يتر: عدد األعضاء  .ٖ
 . طالب (ٖٓ)

 .يتـ التعاكف مع جماعات األنشطة األخرل في المدرسة :-الجيات المشاركة  .ٗ

اقتراح البرامج كاألنشطة التي تحقؽ أىداؼ المشركع باستخداـ :-خطكات التنفيذ  .٘
 .كافة األجيزة كاألدكات كالكسائؿ المتاحة في المدرسة

الطالبات / الدقيؽ عمى جيد الطالب يقـك المشرؼ عمى إصدار الحكـ  :-التقكيـ  .ٙ
. كتحديد أكجو الجيد الجيد كالسيئ

: ج املشسح الشيكودزاوى باملدازس بسام  .5

مكانيات الطالب كالطالبات لمتمسؾ          كذلؾ لمعب أدكار مف شانيا تنمية قدرات كا 
بجنسيـ كذلؾ عف طريؽ التمثيؿ لألدكار عمى المسرح ، كمساىمة في عالج بعض 

ت التي تؤثر عمى طالبنا كمضطربي اليكية الجنسية ، كالتدخيف كالعدكاف، كغيرىا المشكال
كالتكاصؿ  اعيةاالجتـمف المظاىر السمككية الشاذة ، ككطريقة لتنمية بعض الميارات 

تنمية   –االجتماعيةالمشاركة  -اإليثار –القيادة  –المنافسة الجيدة   –مكالترابط اإلجتماع
تدعيـ الذات كتككيدىا كضبطيا ، كذلؾ  -ضاء عمى األفكار الالعقالنيةالفكر العقالني لمؽ

عف طريؽ تعزيز السمككيات المرغكبة التي يرضى عنيا الفرد كالمجتمع ، كيريد إحداث 
تغيير فييا، مع محاكلة التخمص مف السمككيات غير المرغكبة ، ككذلؾ استخداميا 

ر الالعقالنية لضبط األفكار التخيمية كالغير كطريقة لمعالج كذلؾ مف خالؿ فنية كقؼ األفكا
أك منع ىذه األفكار السمبية عندما تراكد اإلنساف ىذه  استبعادمنطقية ، عف طريؽ 

. الخكاطر كاألفكار كال يستطيع السيطرة عمييا 



 اسزخذاو انسيكىدرايب هذِ هي أهى يًيشاد :

ار كأفعاؿ مف شأنيا التفريغ عف الكبت الداخمي لدم األبناء عف طريؽ تمثيؿ أدك -ٔ
. تحقيؽ ذلؾ 

. كسيمة سيمة كيسيره لمفيـ كاالستيعاب لما تعرضو مف أفكار كاتجاىات ايجابية -ٕ
. يساىـ في تنمية القدرات الذاتية لدل الفرد كمكاىبو  -ٖ
يساىـ في تحقيؽ التفاعؿ كالتناغـ لممشاعر األنثكية لدل البنت ، كالمشاعر  -ٗ

. الذكرية لدل الكلد 
لمطالب كالطالبات في كضع محاكر كتنفيذ األدكار مع اإلعداد  إتاحة الفرصة -٘

. كالتنفيذ لما ىـ يرغبكف دكف فرضيا عمييـ بؿ مساعدتيـ فى ذلؾ 
.  تساىـ في القضاء عمى الظكاىر السمككية السمبية كمحاكلة تقديـ الحمكؿ ليا  -ٙ
. المساىمة في تعديؿ السمكؾ كاألفكار الغير مرغكبة كالالعقالنية  -ٚ
. ـ القيـ الركحية كاألخالقية كالقيمية كاالجتماعية لدل الطالب كالطالبات تدعي -ٛ
تحقيؽ التجربة الذاتية لمساعدة الطالب كالطالبات عمى تحقيؽ الذات كتأكيدىا  -ٜ

. بما ىك مرغكب كرفض لما ىك سئ كغير مقبكؿ 
تساىـ في ارتفاع مفيـك الذات لدل الطالب كالطالبات ، كتحقيؽ الثقة بالنفس  -ٓٔ

 .تقدير الذاتك
 

 :(اإلدزاكي )العالج املعسيف   .6

يعتبر مف األساليب المينية لمتدخؿ يمكف لمباحثات كالباحثيف االجتماعييف           
كالنفسييف استخداميا لتقديـ المساعدة لمعميؿ في عالجو سكاء بطريقة مباشرة أك غير 

عف ذاتو كعف اآلخريف مباشرة مف خالؿ تغيير االعتقادات الخاطئة التي تككنت لديو 
الؿ كضع مجمكعة خطط كذلؾ مف خ (الشاذ)بحيث نصؿ إلي تعديؿ السمكؾ الغير مرغكب 

 :عالجية كمنيا

  



  :ررعذيم أخطبء انزفكي 

ال يمكف في الحقيقة عزؿ اضطرابات الطالب كمشكالتيـ السمككية عف الطريقة         
معتقدات نحك أنفسيـ كنحك المكاقؼ التي يفكركف بيا كعما يحممكنو مف أراء كاتجاىات ك

التي يتفاعمكف معيا ، كلذلؾ تعد مثؿ ىذه االضطرابات في العالج السمككي المعرفي ىي 
. نتيجة مباشرة لمطريقة التي يفكر بيا الشخص عف نفسو كعف العالـ 

كيمكف بذلؾ تحديد أربعة مصادر رئيسية مف القصكر المعرفي يرتبط ظيكرىا         
: ت الطفكلة كىيباضطرابا

.  الخبرة كالسذاجة في حؿ المشكالت نقص المعمكمات كقصكر .ٔ
 .عميو مف أخطاء كالتعميـ كالتطرؼ أساليب التفكير كما تنطكم .ٕ
خريف كالمكاقؼ التي ما يحممو الطفؿ مف أراء كأفكار كمعتقدات عف نفسو كعف اآل .ٖ

 .يتفاعؿ معيا
  .التكقعات السمبية .ٗ
 

  :يم أخطبء انزفكيزنًسزخذيخ في رعذاألسبنيت ا 

حيث يقـك الباحث االجتماعي كالنفسي باستبداؿ أفكار الطالب المضطرب غير           
. ار منطقية تتناسب كالصحة النفسيةالمنطقية عف نفسو كعف اآلخريف بأفؾ

 

، كيشمؿ التوجيٌ املباشس والرتبية وإعطاء املعمووات الدقيكة عو املوضوعات .ٔ
             :العناصر اآلتية

تشؼ العميؿ مخاكفو إعطاء معمكمات دقيقة عف مكضكعات الخكؼ مف أجؿ أف يؾ - أ
 . غير المكضكعية

 تربية الطالب عمي مكاجية المكاقؼ المعقدة كيؼ ييرب مف الخطر مثال ؟  - ب
تدريب الطالب عمي بعض النشاطات االجتماعية التي تعمؿ عمي تحسيف كتنمية  - ت

 . عالقاتو باآلخريف



عطاء معمكمات مكضكعية عف مظاىر قمقو كمخاكفو كاضطرابو التدريب المباش - ث ر كا 
 .حتى يمكف التعرؼ إلي مصادرىا كيستبؽ حدكثيا كيقيس مدم تفكقو في عالجيا

: (المكنكلكج  )الحكارات مع النفس  - ج
يبيف مايكنباكـ  أف مف أنجح الكسائؿ لمتغمب عمي المعتقدات الخاطئة أف ننبو           

ار أك اآلراء التي يرددىا بينو كبيف نفسو عندما يكاجو بعض المكاقؼ ، العميؿ إلي األفؾ
كيرم ىربرت أيضان أف الحكار مع النفس عند أداء نشاط معيف مف شأنو أف ينبو العميؿ إلي 
تأثير أفكاره السمبية في سمككو كيقترح عمي المعالج أف يطمب مف العميؿ أف يردد عبارات 

. (فكر قبؿ أف تجيب   ) (تكقؼ )ؿ  مضادة لمفكرة الخاطئة مث

: الوعي بالرات ووساقبتًا .2

كيتضمف ىذا األسمكب تمكيف العميؿ مف مشاىدة نفسو مف خالؿ مرآة أك كاميرات         
تصكير كىك يتصرؼ في مكاقؼ اجتماعية مختمفة كبيذه الطريقة يستطيع العميؿ أف يطكر 

نفسو كلكف يمكف أف يككف لو نتائج قدراتو عمي ضبط ذاتو كتصرفاتو مف خالؿ مراقبتو ؿ
. ية سيئة عند البعض لذا يجب الحذرانفعاؿ

 :ختين الهتائج .3
كيتطمب ىذا األسمكب تشجيع العميؿ عمي تخيؿ المكقؼ الميدد الذم يحدث كأف         

يصؼ ما يراه مف انطباعات ذىنية كأف يتحدث عف مشاعره كالتغيرات الفسيكلكجية التي 
خضاع أفكاره الالعقالنية مف أفكار كحكارات ذىنية حتى يمكف إ تعتريو كما يصحبيا

. لمتعديؿ

 :استددم أسموب التصبع بالفكسة اخلاطئة .4
كيتطمب ىذا األسمكب حث العميؿ بعد تحديد الفكرة أك مجمكعة األفكار المسئكلة         

ائج عف اضطرابو عمي أف يعيشيا بكؿ قكة كيتصكر أقصي ما يمكف أف تؤدم إليو مف نت
كاليدؼ ليس استخفاؼ بالعميؿ كلكف اليدؼ ىك الكصكؿ إلي إدراؾ أف التفكير في 



األشياء قد يككف أسكأ مف األشياء ذاتيا كأف الخكؼ مف األشياء كتجنبيا قد يزيد مف 
. ككيف عالقة مينية جيدة مع العميؿسكئيا كذلؾ البد أف يككف بعد ت

   : ة لمحنتوليد البدائن واستكصاف اإلوكانات املدتمف .5

. م إفراز أكبر قدر ممكف مف الحمكؿكىك أسمكب لتشجيع العميؿ عؿ         

: هلا العىين ىه وو أيىية بعض األيداف اليت يشعالتكمي .6

مثؿ أف يشعر العميؿ أف حب الجميع مطمب ضركرم كحتمي مف مطالب السعادة         
ساعدتو عمي التقميؿ مف كالرضا عف النفس مما قد يكجده في مكاقؼ مكركىو كيمكف ـ

أىمية ىذا اليدؼ كنمكنو مف تطكير قدراتو عمي تحمؿ الرفض كالقدرة عمي تككيد الذات 
.  يرىا مف الخصائص المرتبطة بالصحةكغ

  :لعب األدواز .7

ذا          كىك أسمكب يتيح لمطالب أف يعبر عف اتجاه جديد أك معتقد عقالني كمناسب كا 
فإف االتجاه الجديد سيتحكؿ في الغالب إلي خاصية دائمة تأتي لو أف يعيد كيكرر ذلؾ 

كسيتصرؼ في المكاقؼ بثقة أكبر فضال عف ىذا فإف المشاعر االيجابية التي تسيطر عمي 
الطفؿ بعد أف يتقف تمثيؿ الدكر بطريقة انفعالية كسمككية مالئمة ، كىك يساعد العميؿ 

.  لمدكرىارات االجتماعية المصاحبة عمى تعمـ كمباشرة الـ

 :الواجبات املهزلية واخلازجية .8
لكي نقكم كندعـ أفكاره أك معتقداتو الصحية الجديدة يتـ تكجييو كتشجيعو عمي          

تنفيذ بعض األعماؿ أك المجازفات الخارجية كتعد ىذه الكاجبات بطريقو خاصة بحيث 
ية أك سمككية كأف تككف مرتبطة باألىداؼ العالجية ، كقد تككف الكاجبات المنزلية معرؼ

طريقو نطمب منو أف يدخؿ في سمسمو مف المكاقؼ ثـ يكجو إلي أف يتصرؼ نحكىا ب
 ( ٖٔٔ  –ٜٔٔ، ص  ٖٜٜٔعبد الستار إبراىيـ ،  )             .     مغايره لطرؽ سمككو السابقة

 



 

 ومية تكديس املوقف اإلشكاليع
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حتديد نكيض   -4

 لكن منط سموكي

التدخن إلقهاع   -5
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عىمية   -2

املفاضمة 

ألولويات 

التعاون ألمناط 

 الشموك

 

             :(الهظسية الشموكية)عدين الشموك بساوج ت .7

      :ألهداف العامة لتعديل السلوكا 

. ـ سمككيات جديدة غير مكجكدة لديومساعدة الطالب عمى تعؿ .ٔ

. اجتماعيا ةالب عمى تعزيز السمككيات المقبكؿمساعدة الط .ٕ

.  اجتماعيامساعدة الطالب عمى تقميؿ أك ترؾ السمككيات غير المرغكبة  .ٖ

 .     تعميـ الطالب أسمكب حؿ المشكالت مساعدة الطالب عمى التكيؼ .ٗ

. لى أف يتكيؼ مع محيطة المدرسي كبيئتو االجتماعية مساعدة الطالب ع .٘
 

:  أهم برامج تعديل السلوك 

: قف اإلشكبنيعًهيخ رقذيز انًى: أوالَال       

  :مف المراحؿ الفرعية إلتماميا كىىكىذه الخطكة تمر بعدد 

  

 

 

 



 

: كف إعطاء أمثمة مف ضمنيا ما يميكلتطبيؽ تمؾ الخطكات كالمراحؿ فإنو يـ 

   :ستجاباتتحديد اال (ٔ

 :َا لمتغيير منيا عمى سبيؿ المثاؿالسمككية التي تككف ىدؼ االستجاباتكىى  
 

 .الممبس كالمظير المخالؼ لجنسيـ -ج                   .المساحيؽ استخداـ -أ
 . (النعكمة  –الخشكنة  )الحديث كالكالـ  -د     .     رالقياـ بألعاب الجنس األخ -ب
 

 

  :عممية المفاضمة (ٕ
تتـ عممية مفاضمة بيف أكلكيات التعامؿ مع األنماط السمككية المشكمة باشتراؾ 

الطالب مع األخذ في االعتبار أف يككف النمط السمككي المختار أكثر أنماط السمكؾ أىمية 
ات التعامؿ أف يككف سمكؾ يسيؿ مالحظتو كرصده كبناء عمى ذلؾ فقد يتـ تحديد أكلكم –

 :مع السمكؾ كالتالي
 

. الممبس كالمظير المخالؼ لجنسيـ -ج       .   عدـ رضا الفرد عف جنسو   -أ 
 .(النعكمة  –الخشكنة  )الحديث كالكالـ  -د      .     ألعاب الجنس األخر القياـ ب -ب
 

 

  :االستجاباترصد معدؿ كقكع  (ٖ
 برصد معدؿ كقكع االستجابات المشكمة بشكؿ االجتماعيبعد ذلؾ يقـك الباحث        

 :بمعنى عدد تكرار حدكثو" رة تحدث أم كـ ـ" متكرر 
 

عدد وسات تكسازِا الطــــــــــــــــــــــمٕك ً 

عدـ رضا الفرد عف جنسو   ٔ
يرل عدد مرات تكرار كؿ 

استجابة  
الممبس كالمظير المخالؼ لجنسيـ   ٕ
القياـ بألعاب الجنس األخر   ٖ
 (كمة نعاؿ  - الخشكنة )الحديث كالكالـ  ٗ
 



: تحديد نقيض لكؿ نمط سمككي (ٗ
أنماط السمكؾ المشكؿ مثاؿ بتحديد نقيض لكؿ  نمط مف  االجتماعييقـك الباحث    

: كاألتي
عكظ الطمٕك الطــــــــــــــــــــــــمٕك ً 

رضا الفرد عف جنسو الفعمي  عدـ رضا الفرد عف جنسو   ٔ
بالممبس كالمظير الخاص لكؿ جنس  االلتزاـ سيـ  الممبس كالمظير المخالؼ لجف ٕ
ؿ األلعاب التي تناسب نكع الجنس  تفضيالقياـ بألعاب الجنس اآلخر  ٖ
كالكالـ بأسمكب يميؽ بنكع الجنس  الحديث  (النعكمة  –الخشكنة  )ث كالكالـ الحدم ٗ

 

   :تحديد المؤشرات السمككية 
                                                  :ؤشرات السمككية لكؿ نمط كاآلتيالنمط السمككي اإليجابي المراد تحقيقو كيتـ تحديد الـ 

خطٕات تٍفٗرْٖ إلسداخ التػٗري منط الطمٕك اإلجياب٘ املساد حتكٗكْ ً 

عف كضع المساحيؽ   االمتناع ٔ
 

المساحيؽ  استخداـعند  إليوبنظرة المجتمع  تبصيره

  كضيح رأل الديف في كضع المساحيؽت
المساحيؽ   الستخداـتكضيح رأل الطب 

بالممبس كالمظير الخاص لكؿ جنس  االلتزاـ ٕ

المالبس الخاصة ببنى جنسو  استخداـتشجيعو عمى 
ىا مما ال يتفؽ مع بعدـ تقميد الحضارات في ثقافت تبصيره

. طبيعة المجتمع
تكضيح رأل الديف في ارتداء مالبس مخالفة لنكع الجنس 

ؿ األلعاب التي تناسب نكع الجنس تفضي ٖ

 قأللعاب الخاصة المناسبة لنكع جنسفي ا االشتراؾ
تكضيح خطكرة ألعاب الجنس اآلخر بالنسبة لمبنات 

عند ممارسة األلعاب الخاصة بنفس  الصحيةتكضيح الفكائد 
الجنس 

يميؽ بنكع الجنس   بأسمكبكالكالـ الحديث  ٗ

أثناء الكالـ  (األنكثة  –لة الرجك )اعتزاز كؿ جنس بصفاتو 
لكؿ منيا 

تكضيح نظرة المجتمع في حالة عدـ االلتزاـ بالصفات المميزة 
لكؿ جنس سكاء في الحديث أك الكالـ 

تكضيح رأل الديف  
 



نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ كليس الحصر  كىناؾ العديد مف أساليب التدخؿ لتعديؿ السمكؾ (ٔ
لباحث العمؿ مف خالليا لتنمية قدراتو كاالرتقاء بعممو في مجاؿ ىذه األساليب حتى يتمكف ا

 :رسي ، كمف ىذه األساليب ما يميالعمؿ المد
  
: نقسـ إلى قسميف نكجزىما بما يميالتعزيز ، كم .ٔ

  :التعصٖص اإلجياب٘  - أ

ىك إثابة الطالب بكممة طيبة أك ابتسامة كالثناء عمية إماـ زمالؤه أك إشراكو في      
بعد حدكث السمكؾ كمنظـ كفؽ قكانيف  ممراعاة أف يككف ىذا التعزيز فكر عرحمة ، ـ

.  تى ال يؤدل إلى التشبع عند الفردمعينة كأف يككف متنكع ح

  :(طالب طكيؿ الشعر  )اؿ تطبيقي مث  

 
 

   :التعصٖص الطميب - ب

األساليب االيجابية فقد ثبت أف  استنفاذكىك عكس األسمكب السابؽ كيمكف استخدامو بعد 
 ، يو كنكضحو في نفس المثاؿ السابؽَ العقاب يؤدل إلى إنقاص السمكؾ غير المرغكب ؼ

 

 طالب طويل الشعر

تقديم التعزيز  (3)

االيجابي  

الب بكلمة أو الثناء للط

 عليه

استجابة الطالب  (2)

بشكل إيجابي  

 

 

التدخل إلقناع الطالب  (1)

 بقص شعره 



   (طالب طكيؿ الشعر  )مثاؿ تطبيقي  

 

 
 (ٜٕ٘-ٕٜٕ،صٜٜٗٔممدكح الكناني كآخركف، )    

 

: التنفير .ٖ

منفر بيدؼ كؼ االستجابة كاالبتعاد  بشئاالستجابة  يستخدـ فيو ربط أسمكبىك          
بمشكمتو مف  االستبصارعنيا ، كيقـك عمى ممارسة الطالب ألدكار اجتماعية تساعده عمى 

 . خالؿ تكضيح فسيكلكجية جسـ الرجؿ كالمرأة 

  :مثاؿ تطبيقي 

 ملخصائص الفسيكلكجية لكؿ جنس كالتيتـ تكضيح كشرح الطبيعة الجسمية كا        
.  بالجنس اآلخر التشبوكيبتعد عف  بجنسوتجعؿ كؿ جنس يعتز 

: العالج باإلفاضة-ٔ
ىك أسمكب يعتمد عمى مكاجية العميؿ لمخاكفو كجيَا لكجو إما بالكاقع أك الخياؿ          

. حد ممكف أقصىعف طريؽ تعريضو لمثيرات القمؽ إلى 

 

 

 طالب طويل الشعر

تقديم التعزيز السلبي  (3)

 للطالب

عدم استجابة الطالب   (2)

 

 

 

التدخل إلقناع الطالب  (1)

 بقص شعره 



: مثاؿ تطبيقي 

داخمو جسـ مخالؼ يمكف إقناعو بتكقيع الكشؼ يعمف أف ب الذمالطالب أك الطالبة       
. عميو لمكاجيتو لكاقع ذاتو ، كحتى يتـ كضعو عمى حقيقة ذاتو  الطبي

       :طةاستخداـ األنش-ٕ
كتعمؿ  كاتجاىاتيـىي كسيمة لمساعدة األفراد عمى تنمية قدراتيـ كميكليـ 

مف  االستفادةكالذىنية كذلؾ عف طريؽ  كاالنفعاليةعمى تفريغ الطاقات البدنية 
 )كداخؿ مؤسسات المجتمع المحيط مثؿ جماعة . جماعات النشاط داخؿ المدرسة 

الؿ التعاكف بيف الباحث كذلؾ مف خ(الخ ...الخدمة العامة  –اإلذاعة  –الصحافة 
ية بحيث يككف لدل رائد النشاط األىداؼ العالج مكركاد النشاط المدرس االجتماعي

.  عياالجتماالتي يريدىا الباحث 
 

  :مثاؿ تطبيقي 

فيتـ كضع خطة " طالبة تريد أف تقـك بألعاب خشنة مف ألعاب الجنس اآلخر "          
باالتفاؽ مع مدرسات األنشطة داخؿ المدرسة عمى إشراكيا في األنشطة الخاصة 

 .الخ........ تدبير منزلي  –خياطة  –مكسيقى " بالطالبات كتتميز بالنعكمة كاألنكثة مثؿ 

  :األفكاركقؼ -ٖ
كيستخدـ ىذا األسمكب لمساعدة الطالب عمى ضبط أفكاره كتخيالتو غير المنطقية       

أك القيرية لمذات عف طريؽ استبعاد أك منع ىذه األفكار السمبية أك عندما تراكد اإلنساف 
. كأفكار ال يستطيع السيطرة عمييا خكاطر

:  ضبط الرات .7

يريد  كالتي. يات التي يرضى عنيا الفرد ىك أسمكب يعتمد عمى تعزيز السمكؾ    
كمعاقبة السمككيات الغير مرغكبة كيعتمد عمى تغيير سمككيات الفرد . إحداث التغيير بيا 

:   نفسو بنفسو كيعتمد ىذا األسمكب عمى مجمكعة مف اإلستراتيجيات ىي



:  مراقبة الذات -أ

. "الفرد سمككياتو مكضكع التعديؿ  بمعنى أف يراقب"       

: تقييـ الذات -ب

".  بمعنى ترتيب السمكؾ مف أجؿ زيادة أك خفض احتمالية حدكث ىذا السمكؾ"       

: تعزيز الذات -ج

.  "ق لحدكث السمكؾ الغير مرغكب فيومراقبة الذات كفؽ معيار معيف يحدده الفرد نفس"     

 (ٜٙ-ٕٛ،صٕٙٓٓعدناف أحمد الفسفكس،)                                   

 

لى ىنا نصؿ إلى نياية المكضكع فالكسائؿ كثيرة كمتعددة كال نغفؿ بأف التدخؿ الميني   كا 
الجكانب  -الجكانب الذاتية )لمباحث االجتماعي كالنفسي يقتصر عمى المساعدة لمعميؿ 

رشاده نحك الكصكؿ لحؿ المشكمة مف خالؿ العالقة المينية مع (البيئية كذلؾ بتكجييو كا 
 ( 10 ) .كليا إلى عالقة شخصيةحمراعاة عدـ ت

 

 

 

 

 

 

 



 

 ت :قاؿ اهلل تعالى في كتابو الحكيـ
 
  " الماؿ كالبنكف زينة الحياة الدنيا كالباقيات الصالحات خير عند ربؾ ثكابا كخير أمالن  " 
 ت ( ٙٗسكرة الكيؼ آية) ت

 
المي الحنيؼ، إف مجتمعاتنا اإلسالمية كالعربية تتمتع بنظـ كأساسيات حددىا لنا ديننا اإلس

الذم يحثنا عمى إتباع القيـ كاألخالؽ الحميدة في تعاممنا مع أنفسنا كمع اآلخريف سكاء 
في مجتمع األسرة أك المدرسة أك الجيرة كغيرىا مف المجتمعات المحيطة بنا، فكانت عممية 

التنشئة االجتماعية التي تختص بيا األسرة ك ىي نكاة المجتمع ك المحيط األكؿ الذم 
عيش فيو الطفؿ كيكتسب مف خاللو الخبرات كاألساليب التي تييئو لمكصكؿ إلى مرحمة م

التكازف النفسي ك التكيؼ االجتماعي قائمة عمى أساس الديف اإلسالمي أكال ، ثـ العادات 
كبظيكر تأثيرات العكلمة . كالتقاليد كاألعراؼ كالقيـ المقبكلة كالشائعة في المجتمع 

افات الغربية أصبح ىناؾ خطر ييدد األمف االجتماعي كالديني كاالنفتاح عمى الثؽ
 ت .كاألخالقي لممجتمع بشكؿ عاـ كاألسرة بشكؿ خاص

 
كال يمكف إنكار الجانب االيجابي لمتكاصؿ مع المجتمعات المتقدمة كما تحقؽ مف تغيرات 

لمادم كاكبو مادية كتطكير، فكؿ مجتمع يسعى لتقديـ األفضؿ ألفراده ، إال أف ىذا التطكر ا
بعض اآلثار السمبية التي أثرت عمى عممية التنشئة االجتماعية ، فمـ تعد األسرة كالمدرسة 
نما فرضت كسائؿ اإلعالـ  ىما المسؤلتاف المباشرتاف عف عممية التنشئة االجتماعية ، كا 

الحديثة كالمتنكعة مف أجيزة المحمكؿ ، كالقنكات الفضائية ، كاالنترنت كغيرىا مف 
سائؿ الحديثة سيطرتيا كقدمت العالـ بأسره كبكؿ ثقافاتو بيد أطفالنا كشبابنا كخاصة الك

. المراىقيف الذم ىـ عماد الكطف كسالحو
انتشارا المخدرات ، : لذا انتشرت ظكاىر كمشكالت عديدة شكمت خمالن في المجتمع منيا 

الجنسية ،كحاالت  كالعنؼ ، كالتطرؼ ، كحاالت التفكؾ األسرم، كحاالت اضطراب اليكية
اضطراب السمكؾ العقائدم ، كحاالت االضطراب النفسي ، كىذه دالالت تشير إلى أف دكر 



األسرة قد بدأ يتقمص في ظؿ تأثيرات العكلمة ، كأنيا كقعت في مأزؽ مكاكبة ىذا التطكر 
التكنكلكجي السريع كالغزك الفكرم مف الثقافات الغربية كالذم ييدؼ إلى السيطرة عمى 

 .لعالـا
  

كفي ىذا كمو يتضح أف تعديؿ السمككيات كالظكاىر السمبية المنتشرة بيف أبنائنا الطالب 
يأتي بإستراتيجية تجتمع فييا جميع الجيكد الفردية كمؤسسات المجتمع المدني مف أجؿ 

لذا تسعى الجيكد متكجية إلى التعديؿ . اإلصالح كالتعديؿ فبإصالح الفرد يصمح المجتمع
بدأ في األسرة أكال لما ليا مف دكر كبير في حياة األفراد فالبد مف استعادة عمى أف م

 ت .مكانتيا كدكرىا الفعاؿ في تنمية المجتمع
 

في البداية البد مف تكضيح أىـ كاجبات كمسؤكليات الكالديف تجاه األبناء داخؿ األسرة 
 :لمكصكؿ بيـ لتحقيؽ األماف كاالستقرار النفسي كاالجتماعي ما يمي

 ت 
تييئة بيئة أسرية صالحة إلعداد شخصية طفؿ ذك شخصية سكية ، ليحقؽ ذاتػو  -أ

  ت .كليشارؾ في تنمية المجتمع كتطكيره عف طريؽ التنشئة االجتماعية السميمة المكجية
مد الطفؿ بطرؽ كأساليب التكيؼ مع المجتمع كأىمية التخطيط في إدارة حياتو،  -ب

 ت .لى جنب لمكاجية مشاكموكمصادقتو كالكقكؼ معو جنبا إ
يتمقى الطفؿ مف أسرتو مبادئ األخالؽ كطرؽ السمكؾ السكم، عف طريؽ الحكار كأف  -ج

  .يككف الكالديف خير قدكة يمتثؿ بيا األبناء
تدعـ األسرة أفرادىا مف النكاحي النفسية كاالجتماعية كاالقتصادية باالىتماـ كالتشجيع  -دت

 ت .ف كؿ فرد في األسرة مسئكؿ عنياكالتفاىـ كالثقة كالشعكر بأ
إف الدكر العاـ كاألساسي لألسرة في تربية أبنائيا كتنشئتيـ عمى نحك أفضؿ يتضمف 

تدريبيـ عمى إشباع حاجاتيـ بإتبػاع ما جاء في ديننا اإلسالمي الحنيؼ أكال حتى نضمف 
كعاداتو كقيمو  ليـ الكقايػة كالحصانة ، كمف ثـ ما كرثناه كتعممناه مف تقاليد المجتمع

التي ال تتنافى مع القراف كالسنة النبكية ، فتتبع األسرة سياسة مخططة كمنظمة لتدير 
عجمة التربية كالتنشئة كىذا يعكد بااليجابية لتنظيـ كتنمية المجتمع مف خالليا ، كمع 

 ت :قياميا بتحقيؽ اإلشباع الحتياجات األبناء كالتي يمكف أف نتناكليا فيما يمي



العالـ الشيير " كلياـ جالسر  " تمخيص الحاجات اإلنسانية األساسية كما حدد ىايمكف 
  :مكالميتـ بالعالج الكاقعي في االتبعمـ النفس 

األكؿ كالمشرب كالممبس كالجنس ككؿ ما خمؽ عمى : الحاجة لمبقاء كالصحة الجسدية  -أ
ت  .فطرة اإلنساف ليحافظ عمى بقاءه كحياتو

الخ بما ..االنتماء لألسرة كاألصدقاء كالزمالء كالديف كالكطف: نتماءالحاجة لمحب كاال -ب
  .يكفر لمفرد الحب كالحناف كاالستقرار النفسي كاالجتماعي كالعيش بيدكء كراحة كأماف

يختمؼ الشعكر بالقكة مف فرد إلى آخر فمنيـ مف يجد : الحاجة لمقكة كالثقة بالنفس -جت
الخ كىذا يكسبو ...خريف لو أك في نجاحو أك في عمموقكتو في عممو أك بدنو أك حب اآل

الثقة بالنفس كيتكلد لديو الشعكر بالراحة النفسية كبأىميتو في دكره بالحياة كأنو شخص 
ت  .ميـ كفعاؿ داخؿ محيطو

يحتاج الفرد لمترفيو كتغيير الركتيف اليكمي الذم يعيشو كسط  :الحاجة لمترفيو كالمرح -د
كالكاجبات المعتادة، كتشكؿ حاجة الترفيو بند ميـ جدا لتحقيؽ الراحة الضغكط كااللتزامات 

  .النفسية كتنشيط الطاقة الستمرار أداءه لمتطمبات حياتو ككاجباتو عمى نحك أفضؿ
 ت
شعكر الفرد بأنو يتمتع بالحرية الكاممة التخاذ قراراتو بنفسو يعطيو : الحاجة لمحرية -ىػ

 . يجابيا في حياتو كحياة اآلخريف داخؿ مجتمعوالحماس كالدافعية ليككف عضكا ا
" كىذه الحاجات األساسية تعتبر دكافع لسمككياتنا حتى نشبعيا، كالسمكؾ اإلنساني يشبيو 

 (المشاعػر  –االنفعػاؿ  –الحركػة  – الفسيكلكجي )بعربة ذات أربع عجالت كىـ "جالسر
ىا ألنيا مف الكسائؿ الفعالة في أكثر مف غير" عنصر الحركة"كعمى اإلنساف أف يركػز عمى 

إدارة السمكؾ حتى يصبح ايجابيا إلشباع الحاجة المراد إشباعيا،كيختمؼ مستكل الحاجات 
المشبعة ك الغير مشبعة مف شخص آلخر ، حيث يسعى كؿ منا إلى النجاح في تحقيؽ 

 ت .اإلشباع لجميع الحاجات طكاؿ حياتنا ككجكدنا
ك كائف بشرم صغير لديو نفس الحكائج الخمسة كيسعى الطفؿ فرد مف أفراد األسرة كه

إلشباعيا بالكسائؿ الخاصة بو عمى حسب قدرتو كمعرفتو باألمكر كمحيطو الذم يعيش 
فيو، فسمككياتو نابعة منا كليست غريبة عمينا ، كلك تكقفنا قميال كتأممنا منبع كؿ سمكؾ 

دكء ككاقعية ،فالعناد كالعصبية يقـك بو الطفؿ ألدركنا أسبابو كطرؽ التعامؿ معو بكؿ ق
الخ ما ىي إال ردكد أفعاؿ كرسائؿ يخاطب فييا الطفؿ ممف ىـ ....كالعدكاف كالكذب 



قائميف عميو سكاء داخؿ األسرة أك في المدرسة أك النادم، أك أم جماعة ينتمي ليا 
لككياتيـ لذا فإف التعامؿ مع األطفاؿ يتطمب الركية كعدـ التسرع في الحكـ عمى س. الطفؿ 

فيجب أف نفرؽ بيف ما ىك مشكمة تحتاج إلى عالج كما ىك سمكؾ أك أسمكب تفرضو 
 ت .عميو متطمبات النمك

كفي دراسة استطالعية تـ تطبيقيا عمى عينة مف المجتمع الككيتي لمكقكؼ عمى أىـ 
األسباب الخاصة باألسرة في حدكث مشكمة اضطراب اليكية الجنسية لدل بعض الطالب، 

: تفقت العينة عمى سبعة أسباب كيمكف تكضيحيا في الجدكؿ التاليفقد ا
 
 
 
 
  

 ً العبازٚ التكساز الٍطبٛ امل٠ٕٖٛ

 1 عدـ تربية األبناء تربية صحيحة 142 40 %

 2 كجكد كلد كسط بنات 105 29 %

 3 ضعؼ الرقابة األسرية 73 20 %

 4 التدليؿ الزائد لألبناء 54 15 %

 5 لالتفكؾ األسر 42 11 %

 6 عدـ كجكد القدكة الحسنة 30 8 %

 7 االعتماد عمى الخدـ في التربية 9 2 %



 
كما حددت عينة الدراسة أىـ المقترحات التي يمكف مف خالليا مكاجية ىذه المشكمة 

  ت:ككمساىمة في الكقاية كلمحد منيا كالتي تتحدد في المحاكر الرئيسية التالية
بناء عمى الديف كالخمؽ كالقيـ كاالعتزاز بدينيـ ضركرة اىتماـ األسرة بتربية األ - أ

  .كجنسيـ
 .ضركرة اىتماـ األسرة باألكالد منذ الصغر كالعمؿ عمى تنمية ميكليـ كقدراتيـ - ب
  .االىتماـ بتعزيز الجنس لدل األبناء كالعمؿ عمى عدـ التفرقة كالمساكاة بينيـ - ت
كضركرة متابعة سمكؾ األبناء عدـ اإلفراط في التدليؿ أك العقاب في معاممة األبناء ، - ث

 ت.داخؿ البيت كخارجو ،كمعرفة أصدقائيـ ككيفية قضاء أكقات فراغيـ
 .ضركرة كجكد سمطة أبكية ضابطة كرقابة داخؿ األسرة لألبناء - ج
 

كمف ىذا المنطمؽ يتبيف لدينا أىمية دكر األسرة في ظيكر ىذه المشكمة كذلؾ مف خالؿ 
ناء كفقد القدكة الحسنة لدييـ ك ضعؼ الرقابة األسرية إىماؿ الكالديف كانشغاليـ عف األب

عمييـ ، كؿ ذلؾ قد يؤدم إلى انحراؼ األبناء كتقميدىـ لمسمككيات الغربية كخاصة السمبية 
منيا ، كذلؾ مف أجؿ لفت انتباه آبائيـ كالمجتمع بكاممو إلشباع حاجاتيـ ك لتحقيؽ 

لمشكمة كانتشارىا مف خالؿ كسائمة ذكاتيـ ، كقد ساىـ اإلعالـ بشكؿ كبير في ظيكر ا
المتنكعة المسمكعة كالمقركءة كالمرئية ،كلذلؾ نحف نرل بأف ىذه العكامؿ قد تككف مؤشرا 

في المستقبؿ حيث أف األبناء الذيف فقدكا اىتماـ آبائيـ لف " عقكؽ الكالديف "لمشكمة 
ء مع أطفاليـ في يبركىـ في المستقبؿ كقد تككف مؤشر لمشكالت يقع فييا ىؤالء األبنا

  .المستقبؿ
الحكمة كالرزانة في التصرؼ مع األبناء سبيؿ لتقكيـ اعكجاجيـ ،كما " كىنا نصؿ إلى أف ت

يجب عمى مف عؽ كالديو أك قطع رحمو ، أك آذل الناس أف يتكب لربو، كيقمع عف ذنبو 
ا األبناء قد ،كيعمؿ ما يرضي اهلل عز كجؿ ، كي يقبمو مف التائبيف، كعمى اآلباء إذا كجدك

انحرفكا عف الطريؽ السميـ كارتكبكا المحرمات ، عمييـ أف يعالجكا ىذه األمكر بحكمة 
كىدكء كرزانة حتى يستطيعكا السيطرة عمى المكقؼ ، كينجحكا في عالج ىذا االعكجاج 

.  فيقمع األكالد عف االنحراؼ ، كيرجعكا لمطريؽ المستقيـ



  ت
 ت  ٜٙ  –ٜ٘، ص  ٕ٘ٓٓالديكاف األميرم ،  ت

 
كمما سبؽ نستخمص عدة تكصيات كمقترحات تعمؿ الخدمة االجتماعية عمى تحقيقيا 

لمكصكؿ إلى أىـ السبؿ الكقائية كالعالجية  (مجتمع  -جماعة–خدمة فرد )بطرقيا الثالث 
كاإلنمائية كتحقيؽ أىدافيا في تقديـ المساعدة لألفراد كالكصكؿ بيـ لمتكافؽ النفسي 

  :م ليصبحكا مكاطنيف صالحيف ، كىي كاآلتيكالتكيؼ االجتماع
  ت :( أكلياء األمكر –المناطؽ التعميمية  )تكصيات خاصة بكؿ مف  –أ ت

ضركرة حصر طالب ىذه الفئة كدراسة حالتيـ لكضع الخطط كالبرامج التي تساعدىـ عمى 
  .مكاجية مشاكميـ كالقضاء عمى معاناتيـ ، كمتابعة النتائج

العممية لممشكمة لمعرفة حجميا كأسبابيا ككضع الخطط كالبرامج  االىتماـ بالدراسةت
 ت .لمكاجيتيا كالحد منيا

االىتماـ بإقامة العديد مف البرامج كاألنشطة مثؿ الندكات كالمحاضرات االجتماعية  -ب
كالدينية كالثقافية التي تيدؼ إلي تكعية أكلياء األمكر بأساليب التربية الصحيحة، كالتركيز 

مية متابعة األبناء مف خالؿ حضكر االجتماعات التي تنظميا اإلدارة المدرسية عمى أه
ت  .لمناقشة األمكر الخاصة بالطالب

شراؾ  -ج  تفعيؿ دكر مجمس اآلباء كالمعمميف لمقياـ بدكره لمحد مف المشاكؿ السمبية كا 
  .الطالب بيذه المجالس ليساىمكا في نشر الكعي بيف زمالئيـ 

اطؽ التعميمية عمي إقامة الندكات كالمحاضرات كالجمسات الحكارية كغيرىا تشجيع المف -دت
مف البرامج التي تكجيو لمطالب كتتيح ليـ فرص الحكار كالمناقشة بحرية حكؿ مشاكميـ 

  .كتقديـ اإلرشاد كالتكجيو بطريقة صحيحة
لككيات أبنائيـ أىمية كجكد الرقابة الكالدية المعتدلة ،كىي ضركرة متابعة الكالديف لس -ىػت

كخاصة السمبية منيا بصفة مستمرة سكاء في البيت كالمدرسة، كتكجيو األبناء عمى أىمية 
  .اختيار األصدقاء الصالحيف كالمناسبيف لفئتيـ العمرية

تكعية اآلباء بأىمية تشجيع أبنائيـ لممشاركة في المعسكرات كالرحالت الطالبية  -ك ت
. الفراغ بما يفيدىـ كيعزز ثقتيـ بأنفسيـ كبجنسيـكالمسابقات كأىمية قضاء أكقات 



التأكيد عمى الكالديف بأىمية تربية األبناء عمى تعاليـ ديننا الحنيؼ ،كغرس القيـ  -زت
  .كالمبادئ االجتماعية األصيمة في نفكسيـ

حرص أكلياء األمكر عمى تنمية قدرات أبنائيـ كتشجيعيـ عمى تحمؿ المسئكلية  -ح ت
كتدعيميـ نفسيا كاجتماعيا كاقتصاديا، كالمساكاة في المعاممة بينيـ، كأىمية االجتماعية، 

فتح باب الحكار معيـ لمتعرؼ عمى احتياجاتيـ كمشاكميـ كمشاركتيـ في إيجاد حؿ لياك 
ت  .معالجتيا

تكعية أكلياء األمكر بخطكرة التدليؿ الزائد كالتياكف بمناداة األبناء باسـ مخالؼ  -ط 
ىما ليـ بعدـ تكجيييـ عند اكتشاؼ ميميـ كتقميدىـ لمجنس اآلخر في لجنسيـ كا 

  .السمككيات كالمظاىر
تكعية أكلياء األمكر بالعمؿ عمى زيادة ثقافتيـ مف خالؿ قراءاتيـ ك متابعة كسائؿ  -م ت

اإلعالـ المختمفة كما تقدمو مف برامج ثقافية كدينية كاجتماعية ،كذلؾ ليسيؿ عمييـ 
ات المرحمة العمرية التي يمر بيا األبناء ككيفية التعامؿ معيـ لتحقيؽ التعرؼ عمى احتياج
  .التقارب الفكرم بينيـ

تكجيو اآلباء كاألميات الصطحاب أبنائيـ في المناسبات كالزيارات التي تناسب -ست
  .جنسيـ

تكعية أكلياء األمكر بأىمية تكفير بيئة سميمة يسكدىا الحب كاالحتراـ ك التحكـ  -ؿت
تباع أسمكب الكسطية ك االعتداؿ كتعكيد األبناء عمى ضبط النفس ك بأسا ليب العقاب كا 

ت  .التحكـ في رغباتيـ بما يتناسب مع ديننا اإلسالمي
تكجيو الكالديف إلى أىمية حؿ المشاكؿ الزكجية بعيدان عف األبناء كعدـ التسرع  -ـ 

ت  .بالطالؽ
ل تحمؿ المسئكلية كالكالء ك الكفاء لمديف إرشاد اآلباء إلى أىمية تدريب األبناء عؿ -ك 

كاألسرة كالكطف كتشجيعيـ بالمدح كالثناء ك اليدايا دكف مبالغة، كاف يككنكا قدكة حسنة 
ت  .ليـ
تكعية الكالديف إلى ضركرة تكجيو األبناء لكيفية اختيار الكتب ك البرامج المفيدة عبر  -ف 

  .ترنتكسائؿ اإلعالـ المختمفة كالتي مف أىميا االف
  .تكعية كلي األمر بخطكرة االعتماد عمى الخدـ في تربية األبناء-ؼت



تكاجد األب كاألـ مع األبناء كاالىتماـ بيـ كعدـ االنشغاؿ عنيـ، عامؿ ضركرم جدا  -ؽ
 ت .لصحتيـ النفسية كاالجتماعية

 
  :أبنائنا في حاجة لنا...عزيزم المربي...عزيزتي األـ... عزيزم األب

 ت !بفتح حساب في بنؾ تضمف أرباحو في الدنيا كاآلخرة؟ما رأيؾ ت
دعكة لفتح أبكاب الحكار االيجابي الفعاؿ مع فمذات أكبادنا، كالسعي لمتقارب بيف أفكار جيؿ 

 اآلباء كجيؿ األبناء لنضمف معا المستقبؿ الباىر ليـ كلنا كلممجتمع كالديف
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: خاتمة 
كحاالت اضطراب اليكية الجنسية .. مما الشؾ فيو أف الكقاية خير مف العالج دائمان 
.. الشديدة ليست سيمة في عالجيا كالتعامؿ معيا 

كىناؾ حاالت أخرل متنكعة مف عدـ الثقة بالنفس مف الناحية الجنسية عند الجنسيف ، 
كفييا أف الشاب .. ة االنتشار كيجب تفريقيا عف اضطراب اليكية الجنسية كىي كاسع

غير كاثؽ برجكلتو كأنو غير جذاب لمجنس اآلخر ، كأنو غير جميؿ أك قصير القامة أك 
ككذلؾ بالنسبة لمفتاة حيث تشعر .. غير ذلؾ مف عقد النقص المرتبطة باألمكر الجنسية 

ككؿ ذلؾ مرتبط بالقمؽ الطبيعي .. ر محبكبة بأنيا غير جميمة أك بدينة كأنيا غي
كربما يخطر بباؿ الشاب أك الشابة أنو ..االعتيادم كالذم يزداد في مرحمة المراىقة عادة 

شاذ جنسيان في حاؿ تعمقو كحبو لشخص مف مثؿ جنسو أك إذا راكدتو خياالت  (ىا)
ف الثقافة الجنسية ككؿ ذلؾ مفيـك كاعتيادم كيحتاج إلى مزيد ـ.. شخصية غير مقبكلة 

الطبية كتعديؿ بعض األفكار الخاطئة عف نفسو كسمككو كبناء الثقة بالنفس كالتطكر 
.. اإليجابي لمميارات كالقدرات الشخصية في مختمؼ المياديف 

كالبد مف التأكيد أف مشاعر القمؽ السابؽ ذكرىا كاألفكار المصاحبة ليا حكؿ الثقة بالنفس 
تدؿ عمى االضطراب المرضي في اليكية الجنسية كالتؤدم إلى  مف الناحية الجنسية، ال

كالقمؽ ىنا نسبي كاليطاؿ .. عدـ الرضا عف الجسد كالرغبة في التحكؿ إلى الجنس اآلخر 
. جكىر اليكية الجنسية 
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كالتي " اضطراب الشخصية الحدكدية " كفي بعض الحاالت مف األشخاص الذيف لدييـ 
يمكف أف تبدك ىذه .. تيا كنشاطاتيا بيف فترة كأخرل تتصؼ بتغير ىكيتيا كاىتماما

لفترة محددة كلكنيا تتراجع عف " اضطراب اليكية الجنسية " الحاالت ككأنيا تعاني مف 
. سمككياتيا كتعكد إلى ىكيتيا الجنسية االعتيادية 

مف الجنسيف ، أف تظير لدييـ رغبات " الشاذيف جنسيان " كما يمكف لبعض األشخاص مف 
يير مالمحيـ كىكيتيـ الجنسية الجسدية ظنان منيـ أنيـ سيصبحكف أكثر قبكالن مف لتغ

. كعادة ماتخؼ ىذه الرغبات بيف فترة كأخرل .. نفس الجنس 
كالجدير بالذكر أف المجتمع الحديث قد شيد تغيرات في تركيبتو التقميدية كفي أنماط 

كىناؾ بالطبع حقكؽ .. نس السمكؾ الذككرم كاألنثكم كفي األدكار المرتبطة بكؿ ج
كىناؾ تغيرات في الشكؿ كالممبس .. متشابية ككاجبات متشابية لمجنسيف يجب تأكيدىا 

أصبحت شائعة كمقبكلة مثؿ الشعر القصير لمجنسيف كثياب الجينز كاألحذية الرياضية 
 كلكف اليعني ذلؾ إغفاؿ الفركقات كنقاط االختالؼ بينيما أك تركيا غامضة أك.. كغيرىا

كمنيا اليكية الجنسية الطبيعية كالفركؽ .. مشكشة في المجاؿ التربكم أك االجتماعي 
. الجنسية كالشكمية بيف المرأة كالرجؿ التي اليمكف تغييرىا

كالبد مف تأكيد أف الذكر كاألنثى كؿ منيما يحمؿ في داخمو صفات كأدكار كىرمكنات 
كالبد مف .. لذم يحممو كؿ منيما مختمطة كلكف بنسب تزداد كفقان لمجنس التشريحي ا

. تصالح ىذه الجكانب العميقة كتكامميا 
كأخيران فإف الثقة بالنفس مف الناحية الجنسية ترتبط بالثقة بالنفس عمكمان كبصفات الجسد 

كمياراتو ، كىي ترتبط بالذكاء كبمجمؿ الميارات كالصفات الشخصية كالخمقية كالفكرية 
البد مف تنمية ىذه الثقة باستمرار كالحفاظ عمييا ، كالبد مف ك.. كاالجتماعية كغير ذلؾ 

.. زيادة الكعي الجنسي كالنفسي بما يساىـ في المزيد مف الصحة النفسية كاالجتماعية 
 

 

 

 



 

 

 
1.http://kenanaonline.com/users/nuhaline/topics/63306/posts/105479 
2.http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%
A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8
%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9 
لمعاـ  –دراسة اضطراب اليكية الجنسية لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية بمنطقة مبارؾ الكبير  .3

ـ ٕٛٓٓ/  ٕٚٓٓالدراسي   
4. http://ar.tgegypt.com/?p=81 
5.  http://www.maganin.com/queries/queriesview.asp?key=1612 

6. http://www.em6er.com/vb/showpost.php?p=11652&postcount=8 
7.http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1388&d=12869
23621 
8. http://www.maganin.com/queries/queriesview.asp?key=1660 
9. http://www.hayran.info/articles.php?catid=149&id=1187 
10.albahethah.com/Documents/االرشادي20%الدليل.doc 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 املسادـــع

http://kenanaonline.com/users/nuhaline/topics/63306/posts/105479
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B6%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%88%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.tgegypt.com/?p=81
http://www.maganin.com/queries/queriesview.asp?key=1612
http://www.em6er.com/vb/showpost.php?p=11652&postcount=8
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1388&d=1286923621
http://www.lawjo.net/vb/attachment.php?attachmentid=1388&d=1286923621
http://www.maganin.com/queries/queriesview.asp?key=1660
http://www.hayran.info/articles.php?catid=149&id=1187


 


