




احملاضسَ يف ضطىز

سمٌرة أحمد عبدهللا اسحاق:  االسم•

:  المؤهالت الدراسٌة •

.جامعة الكوٌت -علم حٌوان / علم نفس ، مساند علوم/ بكالورٌوس آداب•

.جامعة الكوٌت  -رٌاض اطفال / دبلوم االعداد التربوي العالً •

بعض نماذج اختالل الصحة النفسٌة الناتجة عن ملوثات الصناعات ) جامعة االسكندٌة بعنوان -علم نفس/ ماجستٌر آداب •

(.دراسة مقارنة بٌن عٌنات من سكان األماكن الملوثة وغٌر الملوثة: الغازٌة النفطٌة فً دولة الكوٌت 

بٌئة العمل وأسالٌب مواجهة الضغوط المهنٌة وجودة الحٌاة لدى عٌنة من ) جامعة الزقازٌق بعنوان-علم نفس/  دكتوراه آداب•

 (.العاملٌن فً القطاع النفطً بدولة الكوٌت

اختصاصً نفسً أول بوزارة التربٌة •

(.تقنٌة ٌابانٌة) مدرب معتمد بإستراتٌجٌة عظم السمكة •

 (.رانم ) عضوه برابطة األخصائٌٌن النفسٌٌن المصرٌة •



؟؟!! حقٌقة ام خٌال 



”يىم أى اعرتفت أمسيلا باحلكًكُ ”مو كتاب 

Lourence جولد لورانس قال• Gould     

 أو النووٌة القنابل فً ٌتمثل مستقبلنا ٌهدد الذي األكبر الخطر أن أعتقد ال أنا ”

 بهذه ستكون حضارتنا نهاٌة أن أعتقد وال ، إلىا الموجهة الصوارٌخ

 عدٌمً نصبح عندما وتنهار ستزول األمرٌكٌة الحضارة إن ، الطرٌقة

 العزٌمة تموت وعندما ، مجتمعنا فً ٌجري بما مبإلىن وؼٌر ، االهتمام
” المواطنٌن قلوب فً واألخالق الشرؾ إبقاء على



Arnold Toynbeeويكىل أزنىلد تىمييب 

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

”استولت علىها 



:معايري التنًًص بني الركس واألنجِ يف الطب

:(الكروموسومً)المستوى الصبؽً : األول•

 ٌحمل فالرجل الجنس تحدٌد ٌمكن الصبغً المستوى خالل من•

 بأمر ٌتحدد وهو (XX) كروموسومً تحمل والمرأة (XY) كروموسومً

  كروموسوم ٌحمل منوي حٌوان ٌلقح عندما وذلك وتعالى سبحانه هللا من

(Y) كروموسوم ٌحمل أو (X) كروموسوم تحمل التً البٌضة (X). وقد 

ن   َخلَقَ  َوأَنَّه   } :تعالى قوله فً بذلك وتعالى سبحانه هللا نوه ٌْ ْوَج َكرَ  الزَّ  الذَّ

ن * َواألنثى ْطَفة   م   .الذكر نطفة هً تمنى التً والنطفة { ت ْمَنى إ َذا نُّ

 .التلقٌح لحظة من المستوى هذا وٌتحدد



:املطتىّ الػددٍ: الجانٌ

ون الغدة الجنسٌة ووضوح نوعها، فالرجل نوع الغدة الجنسٌة به خصٌة  وٌقصد به تكَّ

أي ال . والمرأة مبٌض وٌتحدد هذا المستوى فً األسبوع السادس والسابع منذ التلقٌح 

ٌمكن معرفة الغدة التناسلٌة فً الجنٌن قبل أن ٌتم األسبوع السادس وٌدخل فً السابع 

    .وتكون الغدة فً هذه المرحلة غٌر متماٌزة وال تتماٌز إال بعد نهاٌة األسبوع السادس



:مطتىّ األعضاْ التهاضلًُ: الجالح

 جنس تحدٌد خاللها من ٌمكن والباطنة الظاهرة التناسلٌة األعضاء إن•

 لىاوبالت األنثى عن تختلف للذكر التناسلٌة األعضاء ألن وذلك الشخص

 الحبل من الباطنة التناسلٌة أعضاءه تتكون فالذكر بٌنهم، التمٌٌز ٌمكن

 (الخصٌة عدا ما) كوبر، وغدد والبروستاتا المنوٌة والحوٌصلة المنوي

 ومنها للجنٌن المتوسطة الكلٌة قناة وهً ولف قناتً من تتكون فإنها

 األعضاء وتتكون القاذفة، والقناة للمنً الناقلة والقناة البربخ ٌتكون

 والمهبل، الرحم وقناتً والرحم المبٌضان من لألنثى الباطنة التناسلٌة

 الكلٌة بجانب قناة وهً مولر قناتً من فتتكون (المبٌض عدا ما)

 الوسط فً القناتان وتتحد (جانب كل على واحدة) للجنٌن المتوسطة

 .والمهبل الرحم لتكون



الظىايس الطلبًُ الدخًلُ  ”دزاضُ 
”علِ اجملتنع اللىييت 

 متؽٌر النوع

ذكور 

%46

اناث

%54

عٌنة الدراسة 
 العٌنة بطرٌقة العٌنة أفراد اختٌار تم

 لتمثٌل وفقا الكوٌت بدولة العشوائٌة
  – العاصمة ) الست المحافظات
 –الجهراء – حولً –الفروانٌة
 بلػ وقد  ( الكبٌر مبارك – االحمدي

 أصل من 5352  العٌنة أفراد عدد

 استبعاد بعد استبانه 6000
. الكاملة ؼٌر االستبٌانات



 : يبني نطب مىافكُ املبخىثني للظىايس الطلبًُ
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يبني مضادز معسفُ املبخىثني للظىايس الطلبًُ
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:اجلهطًُ اضطسابات اهلىيُ 

 االضطراب دٌنامٌات الناس ٌفهم لم•

 ثالث” كتابة فروٌد نشر أن بعد إال الجنسً

“1905 سنة الجنس فً مقاالت

 بالهوٌة االضطراب ان فروٌد وٌري•

. نفسً مرض لٌس الجنسٌة

 وٌنصح ، عالجه من جدوى ال انه وٌري•

 اختارها التً الهوٌة مع بالتوافق الحاله

 احساس أي دون بالمجتمع ٌعٌش وان لنفسه

.بالذنب



تعسيف اضطسابات اهلىيُ اجلهطًُ

 انه على وإصراره ، جنسه حول الطفل ٌنتاب شدٌد قلق

 جنس من ٌصبح ان فً الملحة رغبته او اآلخر الجنس من

 التشرٌحً للتركٌب الدائم الرفض مع ، جنسه غٌر

 التعبٌر او جنسه غٌر من هم من بأنشطة واالنشغال

. جنسه غٌر جنس من ٌكون ان فً الطفل برغبة الصرٌح

 االلعاب ٌمارسن االضطراب بهذا المصابات فاالناث

 تخنثه مظاهر تكون والذكور الذكور دور وٌلعبن الخشنه

 والٌحب بالعرائس ولعبه الفساتٌن لبس حبه فً واضحة

 من الرابعة قبٌل االضطراب هذا وٌبدأ االوالد مع اللعب

.العمر



:"اجلهطًُاالحنسافات"

قدفئنهاالضطرابهذاصاحبهموقداألطفالهؤالءيكبرحينما

:أنىاعمننىعإلىيتحىل

:الجنسٌة األزٌاء شهوة• fetishism Transvesticمن وهم 

 عند جنسٌا   وٌستثار سرا   ولو اآلخر الجنس مالبس ٌلبس

.حٌنها السرٌة العادة ٌمارس وقد ذلك فعل

:الجنسً التحول• Transsexualترضى ال من الفئة وهذه 

 العٌادات خالل من لذلك تسعى وقد الجنس تغٌٌر بغٌر

 خالل من أو الهرمونات واستخدام الغدد فً المختصة

.الجنس وتغٌٌر التناسلٌة األعضاء إلزالة الجراحة عٌادات

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


:اضطسابات اهلىيُ اجلهطًُ ضبابأ

 سلوكٌات من اطفالهم على ٌظهر لما الوالدٌن اهتمام عدم•

.اوصمتهم الوالدٌن اوتشجٌع لجنسهم مغاٌرة

 الرجولة مظاهر ٌعلمه الذي االخ او لألب الطفل افتقاد•

.االنوثة مظاهر تعلمها اخت او ام لوجود الطفلة وافتقاد

 لتحقٌق ذكر باسم الفتاة فتنادي للذكور األم انجاب عدم•

.ذكروالعكس ابن بوجود رغبتها

 المهٌئة العوامل من الذكور االطفال لدى انثوٌة مالمح وجود•

 ذكورٌة مالمح وجود وكذلك للذكور االضطراب لحدوث

.االناث لدى



العىامل املطببُ الضطساب اهلىيُ اجلهطًُ

  تشجٌع الوالدٌن أو صمتهم أو حتى عدم اكتراثهم بسلوكٌات الطفل•

الجنسٌة مما ٌؤدي إلى وصول رسالة للطفل مباركتهم لهذا الدور ورضاهم عنه حتى ٌتمكن وٌتأصل فٌه شعور 
 .االنتماء للجنس اآلخر

:ه الجٌدالقدوه ؼٌاب •

 اإلناث أو الذكور به وٌشعر ٌفعله ما نظرٌا   ولو ٌتعلم ٌجعله حتى ضرورٌة األنوثة أو لرجولةل كانت أٌا فالقدوة •

 مع الطفل توحد أن التحلٌلٌة النظرٌات وتقول .بجنسه المرتبطة المشاعر فٌه وتغرس واألحوال المواقف شتى فً

 أنثوي لٌصبح ٌنمو وقد كبٌر بشكل بأمه اللصٌق فالولد .هوٌته وتكوٌن مٌوله فً ٌؤثر قد اآلخر الجنس من والده
.لألنثى بالنسبة والعكس المٌول أو الهوٌة

  األذى الجسدي أو الجنسً•

 اآلخر للجنس تحول لو وزواله األذى هذا باختفاء ٌحلم ٌجعله قد جسدي ألذى مبكرة سن فً الطفل تعرض عند

.هوٌته تطور على ٌؤثر مما

لدى األطفال( أنثوٌة / ذكورٌة )وجود مالمح •

.تعرض األطفال فً سن مبكر للعدٌد من التحرشات و التعلىقات المتضاربة ٌؤثر سلبا على هوٌتهم الجنسٌة  



ولكن الدراسات الحدٌثة أثبتت أنه الٌوجد اضطراب فً مستوى الهرمونات الذكرٌة فً خلل هرمونً النظرٌات القدٌمة تحدثت عن ف

..  حاالت األطفال أو الكبار الذكور الذٌن ٌعتقدون وٌشعرون أنهم إناث

وعدم توفر أقران فً أعمار مشابهة من نفس الجنس مما ٌؤدي إلى نقص عزلة الطفل أو الطفلة وقد طرحت إحدى النظرٌات دور 

.فً تمثل الصفات والسلوكٌات المناسبة لجنس الطفل 

لها دور هام فً تطور نظرة الطفل عن نفسه وتمثله لهوٌته الجنسٌة الطبٌعٌة بشكل صحٌح األهل والبٌئة المنزلٌة األولى وٌبدو أن 

..  وٌمكن لألهل أن ٌشجعوا سلوكا  جنسٌا  الٌتوافق مع جنس الطفل .. وسلٌم 

ومنها بعض المعتقدات الشعبٌة المتوارثة والغرٌبة والمرتبطة بقضاٌا العٌن والحسد .. عدٌدة لسلوك األهل الخاطئ وهناك تفسٌرات 

!!!حٌث ٌلجأ األهل إلطالة شعره وإظهاره بشكل أنثوي خوفا  من الحسد .. فً حال الطفل الذكر الجمٌل .. 

ٌقع على دورا  سلبٌا  .. حاالت السفر المتكرر أو االنفصال أو غٌره من األسباب مثال ف عن األسرة ؼٌاب أحد األبوٌن كما ٌلعب 

 ..أو اضطرابه وفشله المهنً أو االجتماعًأحد األبوٌن وكذلك فً حال ضعف شخصٌة .. األطفال 

 ..اجلهطًُ أضباب االضطساب  وأختالفتهىع 



انتهاء الجراحون تماما من اول عملٌة لتصحٌح الجنس وهً 1954عام •

.  كرٌستٌن ٌورجنسن•

.وقد أصبحت حدثا اعالمٌا فً امرٌكا •



:الهفطًُ السغبُ 

 الهوٌة فً اضطراب مظاهر هناك كانت اذا•

 ، الكالم طرٌقة ) مثل الطالبه/للطالب الجنسٌة

..... (الخارجٌة الهٌئة ، والحركات

 نتٌجة الحالة هذه أن التأكد االخصائً على•

 / الطالب) من نفسٌة رغبة أو بٌولوجٌة مشكلة

 إلى الحالة تحوٌل طرٌق عن ٌتم وهذا (الطالبة

. المختص الطبٌب



:الهفطًُ العىامل 

:معاملة الوالدٌن 

 لتراوحه كنتٌجة الصغٌر نفس فً تنفجر التً األودٌبٌة الصراعات•

. اآلخر دون ألحدهما أو وألمه، ألبٌه والكراهٌة الحب بٌن

.المراهقة وبداٌات الطفولة فً الصحٌحة غٌر المتبادلة العالقات•

 وإهمال االنحراف بٌن عالقة فهناك” .المنحرف على األسرة تأثٌر•

“األبناء على تسلطهن أو األمهات

 مثل . االنحراف تمارس غالبا المنحرف عائلة أن كذلك ثبت كما•

 قصص او جنسٌة نكت أو ألفاظ أو االسرة داخل جنسٌة ممارسات

الخ... جنسٌة

. الجنسً للتحرش او لالغتصاب التعرض•



:البًىلىدًُ العىامل 

وهً العوامل الجسدٌة فً الحالة والتً قد تكون •

:عٌب خلقً، مثل 

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

( .  المالمح وعدم ظهور الشعر.  ) الوجهه -

.الجهاز التناسلً الظاهر أو الباطن -

(بالكشف الطبً.) الكر وموسومات الجنسٌة -



:اجلهطًُ اكتشاف اضطسابات اهلىيُ 

:ٌمكن اكتشاؾ هذه الحاالت مبكرا وذلك عن طرٌق •

 خالل من الرابعة سن من االخر الجنس نحو مٌول ظهور-

.اإلٌهامٌة األلعاب

 ٌتعلق عندما عشرة الرابعة نحو فً تكون األكٌدة والعالمات-

.سنا االكبر باألوالد

 اختارها التً الجنسٌة الهوٌة فٌه تنمً التً األلعاب إلى ٌمٌل-

.( الخ.... والعطورات المالبس لبس ). لنفسه

.عشرة الخامسة سن فً االخر الجنس عن العزوف-



:خالل والسغبُ الهفطًُ تلىى مو 

امرأة محبوسة 

فً جسد رجل

(الجنس الثالث )



مو امسأَ إىل زدل“عنلًُ التخىل”



حتىل الجالخ اناخ إىل ذكىز



رجل محبوس فً جسد امرأة 
(البوٌات)



عنلًُ التخىل مو زدل إىل امسأَ

تطور اضطراب الهوٌة •

:الجنسٌة لدانٌٌل

.سنوات8فً سن •

.سنة  14فً سن •

.سنة  15فً سن •

.سنة  19فً سن •



حتىل الركس إىل أنجِ



 ؟ مدّ أحكًُ الشخط فِ تػًري دهطه



زأٍ األضتاذ الدكتىز طازق احلبًب



:دوافع دساحُ تػًري اجلهظ

  :ًتالكال وهً الجنس تغٌٌر جراحة وراء كامنة دوافع هناك

 فٌقوم خلقً بعٌب مصاب الشخص ٌكون أن :األول الدافع•

  .نفسه عالج فً غاٌة   الجنس تغٌٌر عملٌة بإجراء

 والتشبه التخنث بقصد الجنس تغٌٌر :الثانً الدافع•

  :أسباب لعدة نتٌجة ٌحدث وذلك .اآلخر بالجنس



:قلُ الىاشع الديين: أواًل

 وهو األمور تستقٌم به الذي لإلنسان األساسً المعٌار هو اإلسالمً الدٌن إن•

 عن اإلنسان ابتعد فإذا سقٌم،موال والصحٌح والحرام الحالل على ناٌدل الذي المعلم

 تغٌٌر وأن .نفسٌا مضطرب تجده لىاوبالت الدٌنً الوازع هذا عنده قل الدٌن

. شرعا   عنه منهً التخنث بقصد الجنس



زأٍ األشيس يف تػًري اجلهظ



:اخلاطُٔالرتبًُ : ثانًًا

 ٌكتسب فهو أظافره نعومة منذ الطفل شخصٌة تكوٌن فً مهما   دورا   للتربٌة إن•

 لجنسه مناسبة تعتبر التً والمعتقدات والقٌم واالتجاهات النفسٌة الخصائص

 بٌلاأس طفلها تربٌة فً األسرة اتبعت فإذا الجنسٌة، هوٌته الطفل ٌكتسب لىاوبالت

 النفسٌة الحاجة إشباع وعدم والقسوة العاطفً والحرمان الزائد كالتدلٌل خاطئة

 هوٌته فً اضطرابات وحدوث السلوكً لالنحراف ٌتجه الطفل تجد للطفل

  .هالجنسٌ



:وضآل اإلعالم: ثالجًا

 وتأثٌر بالغة أهمٌة لها اإلعالم وسائل إن•

 على خاصة   األفراد نفسٌات على قوي

 تولد العنف أفالم مشاهدة فمثال   األطفال،

  .العنف

 سلوكً انحراف فٌها مشاهد عرض وإن•

 نفوس فً ٌبنً المجتمع ألعراف ومخالفة

 القٌم كل وٌهدم االنحراف هذا الناس

  .دٌلاوالتق



:والتخسش اخلطف واالغتضاب: زابعًا

 خاصة   هٌعل المجنً على ونفسً جسدي تأثٌر واالغتصاب الخطف لجرائم إن•

 وذلك أنثى بأنه شعور انتابه ألنه جنسه تغٌٌر فً ٌرغب تجده لذلك الذكور، على

  .به جنسٌا   الشاذٌن الرجال لرغبة

 جنسه تغٌٌر سبب عن وبسؤاله جنسهم بتغٌٌر قاموا الذٌن أحد مع لقاء يأجر وقد•

.والصبٌان الشباب قبل من صغره فً واالغتصاب للخطف ٌتعرض كان بأنه ذكر



اإلغتضابتىعًُ األطفال مو التخسش و 



:التهلس والتخفٌ: خامطا

 فً ٌرغب ثم ومن معٌنة بجرٌمة ما شخص قٌام الجنس تغٌٌر دوافع من ٌكون قد•

     .العقوبة من لٌفلت العدالة من وٌختفً لٌتنكر جنسه تغٌٌر



:الطعٌ وزاْ حتضًل كطب معني: ضادضا

قد ٌرغب شخص فً تغٌٌر جنسه سعٌا  وراء •

تحصٌل كسب معٌن ال ٌستطٌع تحصٌله وهو 

ه وهذا ٌعلى الجنس األصلً الذي خلق عل

قد ٌكون أرث نصٌب أكبر من الذي والكسب 

سٌرثه وهو على جنسه أو غٌر ذلك من أنواع 

.  الكسب



دوز األضسَ يف محايُ االبهاْ  -أواًل 

.ضرورة العناٌة واالهتمام بالتربٌة الدٌنٌة واألخالقٌة والصحٌة والرٌاضٌة لألبناء •

.العمل على تهٌئة المراهقٌن إلى النضج الجسمً والجنسً والتؽٌرات الجسمٌة  التً تطرأ على نموهم فً هذه المرحلة•

.والمبادرة إلى حلها وعالجها قبل أن تستفحل( اجتماعٌه –جسمٌة –جنسٌة –انفعإلىة ) االنتباه إلى ظهور أٌة مشكلة •

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

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

.ضرورة توفٌر القدوة الصالحة لألبناء لإلقتداء به •

.العمل على إتاحة الفرصة لألبناء على تحمل المسؤلٌة لتحقٌق اندماجهم فً المجتمع •

ضرورة فتح باب الحوار مع األبناء بعقل متفتح وتقبل آرائهم ومناقشتهم ، دون اإلحجام فً ذلك ، أو الزجر ، أو الوعظ •

" .فبما رحمة من هللا لنت لهم ولو كنت فظاً ؼلٌظ القلب النفضوا من حولك " قال تعإلى  زائدواإلرشاد ال



مساعدة األبناء على تبنً قٌم اجتماعٌة وروحٌه وأخالقٌة ودٌنٌة ، ومعاٌٌر سلوكٌة بما ٌساعدهم •

.على التوافق النفسً و التكٌف االجتماعً 

.تحقٌق التعاون بٌنهم وبٌن أبنائهم فً كل شئون األسرة •

رحالت –مسابقات  -حفالت–مناسبات ) مصاحبة األبناء و المشاركة فً النشاطات االجتماعٌة •

.(  الخ..

. مساعدة األبناء على اختٌار األصدقاء ، وتوجٌههم الختٌار الصحبة الصالحة  •

.إعطاء الفرصة للمراهق فً التعامل مع مشاكله وتصرٌف أموره •

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

.بعض األمور 



.  القٌام بالقضاء على أي نموذج قدوة سًء داخل األسرة •

.التسلط والقسوة ، الحماٌة الزائدة ، التدلٌل الزائد ، التفرٌق بٌن األبناء  -:البعد عن •

.الحرص على إتباع أسلوب الوسطٌة واالعتدال فً التربٌة   •

االهتمام بأداء فرائض هللا من صوم وصالة من قبل الوالدٌن أمام أبنائهم مع حث األبناء على أدائها •

.فً أوقاتها باستمرار مع المشاركة والمتابعة التامة والمستمرة 

ضرورة االهتمام بالناحٌة التعلٌمٌة والنفسٌة والصحٌة لألبناء ، مع مراعاة مشاعرهم وأحاسٌسهم  •

.ومساعدتهم على تخطٌها لتحقٌق التوافق النفسً واالجتماعً لدٌهم 



توجٌه األبناء باالطالع على ما هو مفٌد ، وانتقاء البرامج التً تنمً ذاتهم وقدراتهم خاصة البرامج •

.التً تبث فً القنوات الفضائٌة واالنترنت 

توجٌه ولً األمر لالستشارة واالستعانة بالباحث النفسً واالجتماعً فً حال عدم قدرته على مساعدة  •

.ابنه الذي ٌعانً من االضطراب فً الهوٌة الجنسٌة 

.اهتمام ولً األمر بتربٌة األبناء تربٌة مباشرة وعدم ترك المسؤولٌة على الخدم •

تواجد األب واألم مع األبناء واالهتمام بهم وعدم االنشغال عنهم، عامل ضروري جدا لصحتهم النفسٌة •

.واالجتماعٌة



 خطة لوضع  المجتمع مؤسسات بٌن التعاون ضرورة•

 فئة أهم مساعدة لهم ٌتسنى حتى المشكلة لمواجهة مدروسه

 المهام وتوزع ، وازدهاره وأمنه المجتمع نمو هاٌعل ٌرتكز

.  ومسؤولٌاته اختصاصه حسب كل

:املشللُ دوز مؤضطات اجملتنع يف احلد مو يره –ثانًًا 



-: اإلعالم وشازَ – 1

 

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

.واالجتماعٌة 

ضرورة فرض الرقابة الشدٌدة على وسائل اإلعالم المقروءة والمسموعة والمرئٌة التً تبث كل ما هو ضار بالشباب •

.والتحكم فٌها وتحوٌلها للمساءلة 

مراقبة برامج اإلنترنت والفضائٌات الخارجٌة التً تتناول ما هو محظور تداوله من أفعال منافٌه لدٌننا الحنٌؾ، والرد علىها •

.ببث برامج مناهضة لها حتى نوضح الصورة االٌجابٌة لشبابنا 

االهتمام بتقدٌم برامج تثقٌفٌة للمواطنٌن حول كٌفٌة التعامل مع أبنائهم خاصة فً مرحلة المراهقة ألنها أهم مرحلة فً •

.  نشوء االضطرابات النفسٌة والجسمٌة 

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

.والمجتمع 



-: األوقاف وشازَ – 2

.تقدٌم برامج وقائٌة دٌنٌة للشباب عن طرٌق الندوات التً تهتم بتعزٌز االنتماء للجنس الفعلى •

.التوعٌة بالبعد عن التحوالت الجنسٌة التً تقضً على إعمار األرض بالنسل •

وضع خطط وبرامج دٌنٌة ٌنفذها األئمة بالمساجد لمواجهة الظواهر السلوكٌة السلبٌة كاضطراب الهوٌة الجنسٌة •

.من خالل دروس العلم وخطب المساجد وغٌرها 

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

.فً كل شًء 

تقدٌم حملة إعالمٌة دٌنٌة للحد من الظواهر الدخٌلة على المجتمع الكوٌتً عامة ، والمجتمع المدرسً بصفة •

.خاصة مثل اضطراب الهوٌة الجنسٌة واالنحراف بأشكاله ، والدعوة إلى تعمٌر األرض بالذرٌة الصالحة  



وشازَ الشٔىى االدتناعًُ والعنل -3 

  -: األندٌة الشبابٌة –أ •

. تنفٌذ مسابقات ثقافٌة واجتماعٌة وفنٌة ودٌنٌة لشؽل أوقات فراغ الشباب •

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

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



-:االدتناعًُ مساكص التهنًُ والسعايُ   -ب

.تقدٌم الخدمات اإلرشادٌة لألسرة لعالج مشكالتها •

المساهمة فً رفع مستوي التربٌة األسرٌة ، والعمل على تحقٌق استقرار الحٌاة •

.األسرٌة ، لتدعٌم وتقوٌة دعائم األسرة على أسس وقٌم دٌنٌة وأخالقٌة ووطنٌة

القٌام بعقد المحاضرات والندوات التً تتولً التوعٌة االجتماعٌة والثقافٌة والصحٌة •

.للمرأة والرجل على السواء 



:الداخلًُ وشازَ  -4

.تطبٌق وتنفٌذ القانون الذي جرم تشبه الشباب بالنساء والعكس •

الحفاظ على المضطربٌن وإبعادهم عن المساجٌن المجرمٌن حتى ال ٌتعرضوا لإلٌذاء •

.الجنسً والنفسً 

.االتصال بالمراكز االجتماعٌة والنفسٌة المختصة بالتعامل مع هذه الفئات  •

تنفٌذ برامج تدرٌبٌة لتقوٌة دعائم الرجولة لدي الشباب عن طرٌق الندوات •

.والمحاضرات التً تؤسس الشباب لمواجهة مثل هذه الظواهر 

التواجد والمتابعة المستمرة لألماكن التً تنتشر فٌها هذه المشكلة كوسٌلة للحد منها مثل •

( .والمراكز التجارٌة –النوادي)



:الضخُ وشازَ  -5

القٌام بالتوعٌة والتثقٌف الصحً حول المشاكل واألضرار الصحٌة •

.  التً تتعرض لها هذه الفئة عن طرٌق الندوات وبرامج التوعٌة 

تقدٌم كتٌبات إرشادٌة صحٌة ونفسٌة حول كٌفٌة الحد من هذه المشكلة •

.والوقاٌة منها



:الرتبًُ وشازَ   -6

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

.  للبنات لتدعٌم قٌم األنوثة 

تنفٌذ برنامج مؤتمرات وملتقٌات ٌناقش من خاللها أهم الظواهر المدرسٌة السلبٌة التً تؤثر على المجتمع بشكل •

.سلبً وذلك للتوصل إلى أحسن وأفضل السبل للوقاٌة والعالج 

االهتمام بتكثٌف البرامج العلمٌة والدورات التدرٌبٌة للتدخل المهنً ٌستخدمها الباحثات والباحثٌن االجتماعٌات •

والنفسٌٌن من شأنها مساعدتهم على الحد من الظواهر السلوكٌة السلبٌة المنتشرة والدخٌلة على المجتمع المدرسً 

.ضرورة االهتمام بإنشاء مراكز متخصصة لمعالجة تلك الحاالت واإلضطرابات السلوكٌة الشاذة .

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

توعٌة اآلباء والمعلمٌن حول كٌفٌة التعامل مع الظواهر المدرسٌة الدخٌلة عن طرٌق تفعٌل دور المجالس •

. وتعاونه مع الجهات األخرى لوضع إستراتٌجٌة للمواجهة( مجالس الطلبة–مجالس اآلباء والمعلمٌن )المدرسٌة 



.المشكلةدور المدرسة فً كٌفٌة الحد من هذه  -1

.المشكلة دور الباحث االجتماعً فً كٌفٌة مواجهة -2

.مشكلة دور الباحث النفسً فً كٌفٌة مواجهة  -3

.والباحثٌن بعض برامج التدخل المهنً الوقائٌة المقترحة للباحثات  -4 



الىقايُ قبل العالج لهضل لرب األماى

أحددد أهددم العوامددل األساسددٌة التددً ٌجددب تنمٌتهددا فددً •

الطفدددل أثنددداء نمدددوه هدددو اإلحسددداس بجسدددمه وكٌفٌدددة 

.تفاعلدددددددددددددده مددددددددددددددع البٌئددددددددددددددة مددددددددددددددن حولدددددددددددددده



 .الىقايُ تػين عو العالج

الوقاٌة تأتً بممارسة الوالدان لدورهما الحقٌقً فً التوجٌه والتصحٌح وتوفٌر  (1)•

القدوة الجٌدة للطفل فً السلوك االجتماعً المناسب للذكور عامة والممارسات 

وال بد للوالدٌن من االهتمام بما ٌقوله الطفل فً هذه الموضوعات . الجنسٌة خاصة

 .وما ٌعلق به األقارب تجاه أطفالهم

العمل على غرس النمط السلوكً المقبول اجتماعٌا وتشجٌع السلوك المطابق  (2)

للجنس وذلك بالممارسة الفعلٌة من خالل االشتراك باألنشطة المناسبة لألطفال 

 .جماعٌا  أو مع الوالد أو الوالدة



 .تابع الىقايُ تػين عو العالج

إظهار الرفض ألي مظهر قد ٌكون من مظاهر االنحراف للعمل على كبحه فً سن ( 3)

.  مبكرة قبل أن ٌتأصل وٌصعب التخلص منه

زٌارة الطبٌب النفسً فً مثل هذه الحاالت وبالذات فً السن المبكرة جدا  قد ٌفٌد ( 4)

فً اكتشاف بعض االختالالت الهرمونٌة أو الخلقٌة التً قد ٌكون فً إصالحها إنقاذا  

.للطفل من هذه المشكلة

تنمٌة الوازع الدٌنً لدى األطفال وزرع مراقبة هللا تعالى فً السر والعالنٌة ال ( 5)

ألن الطفل عندما ٌخاف فقط . تخوٌفا  فقط بل ترغٌبا  فً ما عند هللا وحبا  هلل ورسوله

.من الرقٌب فسٌفعل ما ٌشاء عند غٌاب الرقٌب



صدق أو ال تضدق



عالج مشاكل اضطساب اهلىيُ اجلهطًُ
”العالج طسق وأضالًب ”



العالج املعسيف اإلدزاكٌ

 والباحثٌن للباحثات ٌمكن للتدخل المهنٌة األسالٌب من ٌعتبر•

 عالجه فً للعمٌل المساعدة لتقدٌم إستخدامها النفسٌٌن و اإلجتماعٌٌن

 اإلعتقادات تغٌٌر خالل من مباشرة غٌر أو مباشرة بطرٌقة سواء

 إلى تصل بحٌث اآلخرٌن وعن ذاته عن لدٌه تكونت التً الخاطئة

 مجموعة وضع خالل من وذلك فٌه مرغوب الغٌر السلوك تعدٌل

. 13 صفحة بالدلٌل موضح هو كما عالجٌة خطط



:العالج السلوكً •

العالج السلوكً سجل نجاحا أكبر من العالج النفسً باعتباره 

ومن الممكن ان ٌنجح مع النساء الراغبات فً . سلوكا متعلما

.تغٌٌر وضعهن بدافع شخصً ولٌس بتأثٌر من المحٌطٌن 



:مو الهضآح الهفطًُ الرتبىيُ العامُ

وكذلك .. تأكٌد انتماء الطفل لجنسه من خالل تشبٌهه باألب أو باألخ أو بالخال أو العم أو ؼٌره من الذكور -1

وفً حال التشابه الكبٌر فً الوجه أو البشرة أو العٌنٌن أو ؼٌر ذلك . بالنسبة للبنت وأمها وؼٌرها من اإلناث 

وأٌضاً البحث عن نقاط تشابه مع .. بٌن الذكر وأمه أو أخته ، البد من إٌجاد فروقات عنهن والتأكٌد علىها .. 

وكذلك الحال بالنسبة للبنت التً تشبه أخٌها الذكر أو أبٌها . األب وبقٌة الذكور فً الشكل والجسد والسلوك 

.جسدٌاً 

والسٌما فً مرحلة الطفولة مثل إطالة .. االبتعاد عن تشجٌع كل ماٌشوش تمثل الهوٌة الجنسٌة الطبٌعٌة -2

.الشعر بشكل زائد بالنسبة للذكر وتقصٌر الشعر بشكل زائد بالنسبة لألنثى 



:الهضآح الهفطًُ الرتبىيُ العامُتابع 

والبأس فً االكتشاؾ والتجرٌب والتعرؾ على .. تشجٌع تمثل الطفل بالسلوك الموافق لجنسه باستمرار  -3

والبد من التنبه إلى .. الجنس اآلخر وسلوكٌاته وتصرفاته وألعابه ضمن إطار حب المعرفة وتوسٌع المدارك 

.خطورة مثل هذه السلوكٌات وضرورة ضبطها واالبتعاد عنها فً حال تكرارها واستمرارها 

والتنبه إلى مدلوالتها وارتباطاتها بالهوٌة .. مشاركة الطفل أو الطفلة فً انتقاء األلعاب والهداٌا والمالبس  -4

.الجنسٌة المناسبة 

التأكٌد على اختالط الطفل بأقرانه والتعلم منهم ، وأن االختالط بٌن الجنسٌن الٌعنً اختالط الهوٌة الجنسٌة  -5

وتشوٌشها ، بل ٌعنً التشابه فً الحقوق والواجبات




