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  أهدي هذا العمل العلمي المتواضع 

  الرسول الكریم والمرسلین إلى إمام الباحثین وسید العلماء 

  
  صلى اهللا علیه وسلم

 اإلهــــــداء



  



 أ 

   ر و تقديرشك
  

الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف خلق اهللا أجمعين إمام كل باحـث  
  ،،، وبعد  وسيد كل عالم سيدنا ومعلمنا محمد صلى اهللا علية وعلى آله وأصحابه وسلم

يكون لى السبق فى كـون  ، أولها أن  منحعدة ب أكرمني اهللا تعالى في هذا العمل العلمي
 بجامعة بنها ، ثانيهاالتربية الخاصة تخصص في سالة لدرجة الدكتوراه هذه الرسالة هى أول ر

هذا البناء الرائع من االساتذة  اكتمال ثالثهالجنة اإلشراف على الرسالة ،  فىما أكرمنى به اهللا 
فى حديثه وصاحب الفضل على خلقه قال رب العزة وقد المناقشين األفاضل والعلماء األجالء ، 

                  . ) إن لم تشكر من أجريت لك النعمة على يديه تشكرنيت لم أن عبدي( القدسي
حسـن  ألسـتاذ الـدكتور/   ل امتنـاني وعظيم  شكريأن أتوجه بخالص  ليلذلك يطيب 

قبـل  الضـراء   فـي خطوة بخطوة  معيكان  والذيالذى كان لى بمثابة األخ األكبر  الفنجرى
فتح لي نافذة على المنهج وعلم والنصيحة والمؤازرة ، ، وحاول جاهداً تقديم يد العون بالالسراء

رأيت فيه أجمل سـمات   الذيمصطفى مظلوم  الدكتور/وكذلك  ، الذي أهمله الكثيرونالكلينيكى 
النظـري   ينعلـى الجـانب  الخلق الطيب والروح الجميلة وكانت له بصمات عظيمـة الفائـدة   

شرفت بها مشرفاً على رسالة الماجسـتير   يالتوتحية عبدالعال  /ةالدكتورواإلجرائي للدراسة و
  اهللا عنى خير الجزاء . مفجزاهشراف على دراسة الدكتوراه، اإل وقبلت

أستاذ عبد الرحمن سليمان  /ألستاذ الدكتورل واستكماالً لهذه الكوكبة أتقدم بجزيل الشكر
شرفت بالتتلمذ الكبير في هذا المجال وقد  اإلنتاج العلميصاحب والتربية الخاصة ورئيس قسم 

عظـيم  أن أتقدم ب ليويطيب ،  على يديه في الدبلوم المهنية للتربية الخاصة بجامعة عين شمس
شرفت به مشرفاً  والذيالصحة النفسية ورئيس قسم أستاذ  إسماعيل بدرالدكتور/ لألستاذ الشكر 

 عنـى خيـر   اهللا ما، فجزاهعلي فضلهعلى رسالة الماجستير وقبل مناقشة هذه الدراسة ليكتمل 
  الجزاء.

واألخ  الـدكتورة / سـامية صـابر    من قدموا لي يد العون إال أن أشكر يسعنيكما ال   
المقياس والبرنامج  تقنين في أعانونياألساتذة األفاضل الذين و  السيد أبو النجا /الدكتور العزيز

األسـتاذ/  و يزاألستاذة / شيماء سـند عبـدالعز  األخت الفاضلة بمدرسة األمل للصم ببنها وهم 
لمن فرض اهللا على وجدير بى أن أتقدم بالشكر العميق ، األستاذ/ أشرف مرسى و الهاديجمال 

بالمغفرة  ماأدعو له انذلالطاعتهما أحياء والدعاء لهما وهما بين أيدى اهللا ، إلى والدى ووالدتى 



 ب 

لهما خيـر   وجعلني مالهأن يرانى فى أعلى الدرجات العلمية ، غفر اهللا  اطالما حلم، فوالرحمة 
  خلف .

بصدر رحب كـل  قبلت التى زوجتى ،  زوجتى وأبنائى .. والفضل كل الفضل ألسرتى
شـاركتنى  والبحـث  رحلـة  التي اعترضتني أثناء دراستي وواألزمات الصعوبات والمعوقات 

  .عمر بنى الغالى اورؤى ابنتى الحبيبة وثمار حياتى جدانياً التمام هذه الدراسـة ، و
.. فإذا كان فى هذا العمل من نفع فالفضل يرجع إلى اهللا جل شأنه ، وإن كان ثمة وبعد 

تقصير فيرجع إلي ، حيث يبغى اإلنسان الكمال وهو هللا وحده ، إنه نعم المولى ونعم النصير ، 
  وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين .

        الباحـــث                                                                
     



 ج 

  الموضوعات قائمة: أوال             
  الصفحة  الموضوع  الفصل

  ١٠ - ١  )مدخل إلى الدراسة(  الفصل األول
ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــمقدمـ ــ ــ ــ ـةــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ـ   ٢  ــ

ـ ــ ــ ــ ــمشكلة الدراسـ ــ ــ ــ   ٦  ةـ
ـأهداف الدراس ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ٧  ةـ
ــ ـأهمیة الدراســ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ٧  ةـ

  ٨  مصطلحات الدراسة
ـة ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ٩  حدود الدراســ

  الفصل الثاني
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ٨٧ - ١١  )اإلطــار النظري ( 
  ١٢  المشـــكالت الجنسیة: أوًال 

ــة ـ   ١٣ تعریف المشكـالت الجنسیــ
  ١٦ في مرحلة المراهقة المشكالت الجنسیة

  ٢٠ لدى المراهقین ذوي اإلعاقة السمعیة المشكالت الجنسیةحدوث أسباب 
  ٢٦ الفرق بین المشكالت الجنسیة والجریمة الجنسیة

ـة ــ ـ ــ  بعض أنمـاط المشكـالت الجنسی
 التلصص الجنسي)١
 العادة السریــة)٢
 الجنسیة المثلیــة)٣

٢٨  
٢٨  
٣٤  
٤٦  

  ٥٤ لتربیة الجنسیةالدور الوقائي ل
ــة   ٥٧ قواعد عامة للتربیة الجنسی

  ٦٠ طرق عالج المشكالت الجنسیة
 الجنسیة وجهات النظر المفسرة للمشكالت

 فرویدوجهة نظر سیجموند 
 اریكسـونوجهة نظر إریك 

 كارین هورنيوجهة نظر 
 د آدلــریألفر وجهة نظر 

 یونـــجوجهة نظر كارل جوستاف 
 سولیفانوجهة نظر هاري ستاك 

 أدولف مایـروجهة نظر 

٦٦  
٦٦  
٧٠  
٧١  
٧٢  
٧٣  
٧٤  
٧٥  



 د 

  تابع 
  الفصل الثاني

لوجهة نظر  ــ  أوزوبــ
ــةوجهة نظر   السلوكیـ
 لبندورا التعلم االجتماعيوجهة نظر 
 كارل روجرزوجهة نظر 

٧٦  
٧٦  
٧٧  
٧٩  

  ٨٠ السمعیةالمراهقون ذوو االعاقة : ثانیًا 
  ٨٠ سمعیاً  المعوقین تعریف

  ٨٠  سمعیاً  المعوقینتصنیفات 
  ٨٤  سمعیاً  المعوقینخصائص 

  ٨٥  االحتیاجات وتحدید المشكالت للمعوقون سمعیاً 
  ١١١ - ٨٨  )دراسات وبحوث سابقة وفروض الدراسة(  الفصل الثالث

ــة التلصص الجنسي: أوًال    ٩٢  دراسات تناولت مشكلـ
  ٩٥  العادة السریةدراسات تناولت مشكلة اإلفراط في : ثانیًا 
ـة المثلیة: ثالثًا    ١٠٠  دراسات تناولت مشكلــة الجنسیــ
  ١٠٢  الجنسیةتضمنت برامج وتدخالت لعالج المشكالت دراسات : رابعًا 

  ١٠٨  تعقیب عام على الدراسات: خامسًا 
ــة ــ   ١١٠  فروض الدراسـ

  ١٤٩ -١١٢  )الدراســــــة منهجیة(  الفصل الرابع
  ١١٣  منهج الدراسة: أوًال 
ـة: ثانیًا  ــ ــ ــ   ١١٣  العین
  ١١٤  أدوات الدراســة: ثالثًا 
  ١٤٦  اجراءات الدراسة: رابعًا 

  ١٤٩  األسالیب اإلحصائیة: خامسًا 
  ١٦٠ -١٥٠  )نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسیرها (   الفصل الخامس

ـة: أوًال  ــ   ١٥١  نتائج الدراسـ
  ١٥٤  یر النتائجمناقشة وتفس: ثانیًا 
ــات: ثالثًا  ــ   ١٥٩  التوصی
  ١٦٠  البحوث المقترحة: رابعًا 

  ١٦٢  العربیةباللغة مراجع : أوًال   عــــــــالمراج
  ١٦٨  نجلیزیةاإلباللغة مراجع : ثانیًا 



 ه 

  ١٧٤  المواقع االلكترونیة: ثالثًا 
  ١٧٧  ت الجنسیةاستمارة استطالع رأي عن طبیعة المشكال )١(  المالحــــــــــــق

  ١٧٨  مقیاس المشكالت الجنسیة محكميبیان بأسماء ووظائف  )٢(
  ١٧٩  المشكالت الجنســیة مقیاس) ٣(
  ١٨٤  البرنامج اإلرشادي) ٤(
  ٢٥٠  الحاالت الكلینیكیة) ٥(

  ٢٦٥  صور اختبار تفهم الموضوع المستخدمة في تفسیر الحاالت) ٦(  
  ٢٧١  ملخص اللغة العربیة

 4 - 1  االنجلیزیة ملخص اللغة

 هـ



 و 

  الجداول قائمة: ثانیًا 
  رقم الصفحة  عنوان الجدول  رقم الجدول

  ٦٩  مراحل النمو الجنسي وتطور الغرائز عند فروید  ١
  ٩٠    مشكلة التلصص الجنسي  دراسات سابقة تناولت  ٢
  ٩٠    مشكلة العادة السریة  دراسات سابقة تناولت  ٣
  ٩١    سیة المثلیة مشكلة الجن دراسات سابقة تناولت  ٤
  ٩١  أهمیة التربیة الجنسیة دراسات سابقة تناولت  ٥
  ١١٦  اتفاق المحكمین على عبارات بعد التلصص الجنسي  ٦
  ١١٧  تعدیل صیاغة بعض عبارات بعد التلصص الجنسي  ٧
  ١١٧  اتفاق المحكمین على عبارات بعد العادة السریة  ٨
  ١١٨  یةتعدیل صیاغة بعض عبارات بعد العادة السر   ٩
  ١١٩  اتفاق المحكمین على عبارات بعد الجنسیة المثلیة  ١٠
  ١٢٠  تعدیل صیاغة بعض عبارات بعد الجنسیة المثلیة  ١١
  ١٢١  معامالت االرتباط  لبعد التلصص الجنسي وداللته اإلحصائیة  ١٢
  ١٢٢  معامالت االرتباط  لبعد العادة السریة وداللته اإلحصائیة  ١٣
  ١٢٣  اط  لبعد الجنسیة المثلیة وداللته اإلحصائیةمعامالت االرتب  ١٤
  ١٢٤  ثبات مقاییس المشكالت الجنسیة باستخدام أسلوب إعادة التطبیق  ١٥
  ١٢٥  ألفا ـ كرونباك" یوضح معامل الثبات باستخدام معادلة   ١٦
  ١٢٦  العبارات اإلیجابیة والعبارات السلبیة لبعد التلصص الجنسي   ١٧
  ١٢٧  بیة والعبارات السلبیة لبعد العادة السریةالعبارات اإلیجا  ١٨
  ١٢٧  العبارات اإلیجابیة والعبارات السلبیة لبعد الجنسیة المثلیة  ١٩
  ١٣٧  جدول جلسات البرنامج اإلرشادي  ٢٠
  ١٤٨  نسبة اختیار المشكالت الجنسیة الشائعة  ٢١
  ١٥١  الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوسطات الرتب للعینة األولى  ٢٢
  ١٥٢  الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوسطات الرتب للعینة الثانیة  ٢٣
  ١٥٣  الداللة اإلحصائیة للقیاسین البعدى األول والثاني للعینة األولى  ٢٤
  ١٥٣  الداللة اإلحصائیة للقیاسین البعدى األول والثاني للعینة الثانیة  ٢٥

  



        

 الفصل األول

  ـةـــالــدراسإلى  ـلـــــدخمــ

  ةمقدمـــــــ   
  مشكلة الدراســة   
  هدف الدراســـة   
  أهمية الدراســـة   
  مصطلحات الدراسة   

  حدود الدراســة  
 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٢ - 

  

   الفصـــل األول
  مدخل إلى الدراســـة   

 دمـة  :ـمق
فترة المراهقة لها أهمية كبيرة في حياة اإلنسان لما تحتويه من مراحل نضـج جسـمي   

فالمراهقة تجعل األطفال الذين على وشك البلوغ يواجهون مواقف واختبارات ونضج انفعالي ، 
يقترب من خط المواجهة مع الحياة ، ولهذا فإن األخطـاء  جديدة ، ألن الطفل يشعر عندها بأنه 

التى مرت دون أن يالحظها أحد فى أسلوب حياته تبدأ فى الظهور ، ألن المراهقة تجعلها مكبرة 
  ) .٢٠٠٥،٢٣١د آدلر،يا (ألفرلهوواضحة بحيث ال يمكن تجاه

حققـه مـن    تعتمد انفعاالت المراهق على النمو العضوى والنمو المعرفى الذىكذلك و 
ناحية وجوانب الواقع اإلجتماعى المحيط به من ناحية أخرى . ولذا تكون الحياة اإلنفعالية فـى  
المراهقة متقلبة صاخبة أحياناً ، وهى تشبه فى هذا مرحلة ما قبل المدرسة ( الطفولة المبكرة ) 

بة صاخبة يتوسطها ة فى مرحلتى المراهقة وما قبل المدرسة متقلـوهذا يعنى أن الحياة اإلنفعالي
وإن  ،ة تتسم بالهدوء اإلنفعالى ـالمتأخرة ) وهى مرحلالمتوسطة وة (الطفولة ـمرحلة المدرس

االت المراهق أخطر ألنها تتسلح بمنطق المراهق وإحتمال إنحرافه يكون أكبـر  ــكانت إنفع
  . )١٩٩٧،٤٧٥(عالءالدين كفافى،
ف فى السلوك الجنسى ، والشك أنـه  المراهقة هى االنحرا من أكبر مشكالتولذلك فإن 

تحت ضغط المجتمع من ناحية ، وضغط الدافع الجنسى من ناحية أخرى ، يضطر المراهق فى 
بعض األحيان إلى البحث عن أساليب اإلشباع الجنسى بطريقة خاطئة ، والخطورة فى مثل هذه 

لـى انحرافـات فـى    العادة لو تمكنت ، فإنها ستجلب أخطار جسيمة فى المستقبل ، قد تؤدى إ
أساليب السلوك االجتماعي ينعكس أثره فى العالقات الزواجية حيث يكون أساس سوء التوافـق  

  ) .١٩٩٢،١٤١ناتجاً عن عدم انتظام الحياة الجنسية بين الزوجين (هدى قناوى،
المعـاقين  ن تواجه المـراهقي  التي المؤرقةتعد المشكالت الجنسية من المشكالت ومن هنا       
الصـحية  األمـراض   لـدور ، وقد يرجع ذلك  ةوجسدي لما لها من تأثيرات سلبية نفسيةيا سمع

يـدز  اإلاألمراض الجنسية الخطيـرة ك التى تسببها تلك المشكالت على المراهق مثل والنفسية 
كتئـاب  كاالوكذلك األمراض النفسية الناتجة عنها والسيالن والعجز الجنسى وغيرها  والزهري
مما تنعكس ، والعزلة والشعور بوصمة العار والنبذ من المجتمع ام الثقة بالنفس وانعد واالنطواء

عالوة علـى أن إصـابة    . المختلفة سلبياً على شخصية المراهق مستقبالً فى كل مناحى الحياة
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تحد من إسترشاده بالمعلومات السليمة سواء الصمم أو ضعف السمع المراهق باإلعاقة السمعية 
  الديني .الوعظ لقاها من خالل وسائل اإلعالم المسموعة أو دروس التى يمكن أن يت

ومن أهم هذه المشكالت اإلفراط فى ممارسة العادة السرية خالل مرحلة المراهقة لمـا  
يعـد   فاالسـتمناء تسببه من أحساس دائم بالقلق وتأنيب الضمير فضالً عن األضرار الصـحية  

من األخطار على الصحة العامة والقنـوات المنويـة    ، والجماع الناقص له العديداًناقص اًجماع
اليد على القضيب عندما كـانوا  ب حتكاكالافالعديد من األشخاص أصيبوا بالضعف نتيجة كثرة 

تالميذ بالمدارس واستعملوا وسائل هابطة مسببة للهزال ، وهذا يؤدى إلى تخمـر الخصـيتين   
 دائـم الذى إن لم يعالج يؤدى إلـى عقـم    ؤقتموعدم اتساق ماء المنى الذى يؤدى إلى العقم ال

(Stolberg, 2003,701 -717)  .  
مشكلة الجنسية المثلية بين المراهقين والتى تعد مـن األمـور المخالفـة    انتشار وكذلك 

تمتـد  ما نسنوات ، بي ١٠فتطور الهوية الجنسية عملية طبيعية تبدأ من عمر للطبيعة البشرية ، 
حيث  مهمةف الشذوذ الجنسى مسألة راهقين ، فالقرار بإخفاء أو كشهذه العملية بعد ذلك إلى الم

فى علم النفس علـى   والمتخصصينن كشف أمر الشذوذ الجنسى فى وقت مبكر يساعد األباء إ
  .  (Harrison, 2003,107 – 112)جنسي المثلىالالتصدى لنزاعات الشذوذ 

نتاج الفكر الغربى كترنت اإلن دعم النتشارهاعالوة على مشكلة التلصص الجنسى التى 
واألمريكى ، فكثير من موضوعاته تتعارض مع قيمنا ، ومبادئنا ، وخلقنا ، وديننا ، فهناك أمور 
ال ترضاها النفس من عقائد هدامة وقيم فاسدة وحوادث نصب واغتصاب وتجسـس ومواقـع   

الهـوى بالصـوت   إباحية جنسية وأفالم فيديو تدعو إلى إقامة عالقات شاذة ، ومواقع لبائعات 
  . )٢٠٠٣،٤٣، محمود محى الدين( والصورة دون قيود قانونية أو أخالقية رادعة

فمن المسلم به أن الحاجة للجنس قد وجدت فى اإلنسان كما وجـدت فـى غيـره مـن     
الكائنات الحية بحكم محددات وراثية . غير أن هذه المحددات فى اإلنسان بصورة خاصة تتحور 

طعام والشراب من والتدريب . ومع أن هذه الحاجة ال تتساوى مع الحاجة لل وتتعدل وفق التقاليد
، ألنها تضمن التكـاثر وبقـاء الجـنس     األمدية للحياة ، إال أن أهميتها بعيدة حيث أهميتها اآلن
  . )١٩٩٥،٢٩٩  ،(سامى علىوتنوعه وتطوره 

التي األمور  عبأصمن ومشكالتها لدى المعاقين سمعياً  الجنسيةفي المواضيع الخوض و
كثيـرا مـن   أن لة الجنس نظرة سلبية حتـى  أمس إلى بعض المجتمعات تنظر أنتواجهنا كون 

مظاهر الجنس كسلوك مع انه يوجـد   إلى وجود حياة جنسيه بل تنظر إلىالمجتمعات ال تنظر 
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بناء جسدي عاطفي يطال كل النفس وسـائر   يما هو تناسلي ، فالجنسوفرق بين ما هو جنسي 
    ).١٩٩٩،١٤(ريان الحربي، بينما التناسلي وسيلة لهذه الشهوات الجسد

في قلق واضطراب انفعالي بسبب وجوده في عالم صامت خال يعيش األصم  المراهقف
واللغة، كما أنه معزول عن الرابطة التي تربطه بالعالم الخارجي، وهو في ذلك  من األصوات

لعطف والتقدير، مما يعمق مشاعر النقص معاني األصوات التي ترمز للحنان وا محروم من
والهروب من واالنطواء أنه يميل إلي العزلة  Gregory "لديه، ولذلك يؤكد" جريجوري والعجز
النفسي على المستويين األصم باالضطراب  المراهق، ومن ثم يتسم االجتماعية ؤوليةالمس تحمل

  ).٦٢ ،٢٠٠٧(محمد الفائق،واالنفعالي 
ى فى الحياة النفسية الفردية والجماعية عند اإلنسان ، وتزداد هـذه  وللجنسية أهمية كبر

األهمية غناً متى أوضحنا أن الجنسية تندرج فى إطار الحياة النفسية الالواعية ، وفـى إطـار   
امتداد الجنسية إلى ميادين تعتبر فى الظاهر غير جنسية وعليه يمكن اعتبار النظرية الجنسـية  

ريات ليس فى مذهب التحليل النفسى فحسب ، بل أيضاً فى علم الـنفس  الفرويدية من أعمق النظ
  .) ١٩٩١،١٠٩،كافة (فيصل عباس

وتعتبر المشكالت الجنسية فى مرحلة المراهقة خطيرة لعدة أسباب ، أولها أن المراهقين 
يمكن أن يمارسوا الجنس بسبب الضغوطات التى يمكن أن يتعرضوا لها من قبل الراشدين فيما 

ن ممارسة الجنس تحت الضغط يمكن أن حيث إ. ) Sexual abuseباإلساءة الجنسية (يعرف 
تؤدى إلى اإلكتئاب والشعور بتدنى احترام الذات ، باإلضافة إلى ذلك فإن هنـاك الكثيـر مـن    

  . )٢٠٠٤،٢٣٥ادو،(صالح أبوجاألمراض التى يمكن أن تنتقل عن طريق الجنس 
مختلفين من النقص والشذوذ فهى إما أن يصيبها وتتعرض الغريزة الجنسية إلى نوعين   

بعض االنحراف ضمن اتجاهها الطبيعى أو أن تنحرف انحرافا تاما عن هذا االتجـاه ، ففـى   
الحالة األولى نجد أننا أمام حالة من حاالت ضالل الغريزة الجنسية الطبيعية ويمكـن أن نجـد   

ساساً له ، وفى الحالة الثانية نجد أننا أمام تحت هذا الضالل نقطة االنطالق الطبيعية التى كانت أ
انحراف كامل عن الغريزة الطبيعية فال يعود موضوع الهوى يتجه إلى شخص مـن الجـنس   
اآلخر أو شئ يذكر به . بل شخص من نفس الجنس . وما دمنا نعتبر التلقيح والتناسل هو الغاية 

ف عنهـا انحرافـا مرضـياً (أحمـد     الطبيعية للغريزة الجنسية كان علينا أن نعتبر االنحـرا 
  .)٢٠٠٥،٩٧عبدالسالم،
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وقد اهتم اإلسالم بالطاقة الجنسية فى اإلنسان ضمن اهتمامه بالطاقات الحيوية للبشـر  
ولتعلق الطاقة الجنسية بجسد اإلنسان ونفسيته وسلوكه فإن معالجة األمور الجنسـية اتصـلت   

دية . باإلضافة إلى أن اإلسالم عالج مسائل باإلنسان كله ، نفسه وسلوكه وأخالقه وطاقته الجس
فـي  إنسانياً سامياً إذا وجـه  الجنس بصراحة ووضوح فى أدب سام رفيع يجعل الجنس نشاطاً 

 المخرجعمالً حيوانياً ساقطاً إذا وجه فى حرام ، ولذلك جعل اإلسالم الزواج هو  واعتبرهحالل 
بـالمجتمع   واالرتقـاء ة فـى اإلنسـان ،   الطاقات الجنسي لتفريغالمشروع ، والنظام المعروف 

  .ازع وال تنظيم وال حرمة بوقايته من االنسياق وراء شهواته بال و اإلنساني
مصدره الليبيدو والعدوان  -ويشير فرويد إلى أن االنحراف الجنسى دافع غريزى جزئى 

اآلخـر   االتصال الجنسى بأحد أفراد الجنس -يدخل أصالً فى تكوين الفعل الجنسى السوى  -
ولكنه دافع مستقل بذاته ويحل محل الفعل األصلى ويصبح بذلك  -وما يصحب ذلك من مقدمات 
  . )١٩٩٨،٨٥(سيجموند فرويد،ى الوسيلة الوحيدة لإلشباع الجنس

الجنسية فى المراهقة بسبب فورة النشاط الغريزى واشتداد  مشكالتظهور الوقد يكون   
االحباطات والمـآزم والصـدمات الطفليـة    استدعاء تمال عمل الكبت بالمقابل ، إضافة إلى اح

المكبوتة التى تؤججها وتزيد مـن حـدتها الصـراعات واإلحباطـات الحاليـة (عبـدالغنى       
   .)١٩٩٥،١٥٤الديدى،

اهتمام المراهقين بالمسـائل الجنسـية   إلى أن ) ١٩٩٦،٢٧٥(يشير عبد الفتاح دويدار و
لوجى والجنسى ، واكتمال الوظائف التناسلية فـى  ى والفسيومإلى نموهم الجسيرجع والعاطفية 

مرحلة وما يصاحب ذلك من تغيرات جسمية تشمل األعضـاء الجنسـية األوليـة    هذه المطلع 
والتغيرات الثانوية التى تؤدى إلى تغير جسم المراهق تغيراً يحوله من طفل إلى رجل . ومـن  

، كما يؤدى إلى تغير سـلوك اآلخـرين   الطبيعى أن يثير هذا التغيير اهتمام المراهقين أنفسهم 
نحوهم ، ويصاحب التغيرات الجنسية التغيرات الفسيولوجية كمزاولة الغدد الجنسية وظائفها مما 
يجعل الميول الجنسية تتضح بعد فترة كمون طويلة فى مرحلة الطفولة والتى تهز المراهق هزاً 

  .عنيفاً 
الباحث وجد أن غالبية هذه الدراسات قـد   بها استعانالتى السابقة ومن خالل الدراسات   

على اختالف  المراهقين ذوي اإلعاقة السمعيةلدى أوضحت بشكل مباشر أن المشكالت الجنسية 
أنماطها ترجع إلى غياب الرقابة األبوية ، وأن ضعف الدور األسرى فى تنشئة األطفال ورعاية 

إلى منحدر االنحرافـات  فى إنزالقهم كان هو السبب الرئيسى ذوى اإلعاقة السمعية المراهقين 
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الذى يجعل عالوة على أن إعاقة السمع تزيد من عوامل الضغط النفسى واالضطرابات الجنسية 
، ، وكذلك برزت األهمية القصوى للتربية الجنسية فى صورة منهجيةالمشكلة الجنسية أكثر حدة 

ين مثقفين أفضل من أن يسـتقيها  حتى يستقى المراهق معلوماته الجنسية من معلم خبير أو والد
  الكامل بهذا المجال . الوعيهم يمن أقران ليس لد

فإن موضوع الجنس ومسائله ومظاهر التعبير عنه تصبح أكثر األمور تعرضاً ومن هنا    
لالنحراف والشذوذ . إال أن آثار المشكالت واالنحرافات الجنسية ال تظل محصورة فى نطـاق  

مداها إلى أبعاد ومضاعفات أخرى نفسية شخصية ، ودينية شـرعية   الجنس فقط ، وإنما يتسع
  . )١٩٩٨،٤٢٠وقانونية ، وأخالقية واجتماعية (عبدالمطلب القريطى،

  
 كلة الدراســـة :مشــ

نها مرحلة انتقالية تـتم  أل،  المهمةمن المراحل في حياة المعاق سمعياً مرحلة المراهقة 
والمراهقين ذوى اإلعاقة يكولوجية التى تطرأ على الجسم ، من خالل التغيرات الفسيولوجية والس

الكافى مع السمعية من أكثر الفئات تعرضاً للمشكالت السلوكية نتيجة عدم القدرة على التواصل 
من هذه اإلعاقة ، وأكثر هذه المشكالت التى تحتل مساحة واسعة من  المجتمع بسبب ما يعانونه

المشكالت الجنسية ، ومن أبرزها إدمان التلصـص الجنسـى    هي المعاق سمعياًحياة المراهق 
   واإلسراف فى ممارسة العادة السرية وممارسة الجنسية المثلية . 

فاإلسراف فى مشاهدة األفالم المثيرة والصور الجنسية والرسائل اإلباحيـة المتبادلـة   
عه للقلق المرضى والتعرض لغرف المحادثات الجنسية تؤدى إلى التهيج المستمر للمراهق وتدف

 واإلفراط فى ممارسة العادة السرية بشكل متكرر . 

ممارسة العادة السرية قد تكون مصدراً لإلحساس بالذنب ، مما يؤدى إلى العديد مـن  و  
  ) .١٩٩٣،٨٧،طه وأخروناالضطرابات النفسية التى ترتبط باألمور الجنسية (فرج 

اآلن إيجاد الصورة المقبولـة لهـا    الذى يحاول البعض الجنسيوكذلك ظاهرة الشذوذ   
إجتماعياً ، وترويجها من باب الحرية الشخصية على اعتبار أن هذا األمر يحدث برضى مـن  

  الطرفين وال يؤذى الغير .
، والمجتمع األسرةهما  تينعليها قدر من التعتيم من جهبصفة عامة المشكالت الجنسية ف

ل وعلى كل المستويات ، والمشكلة الجنسية لـدى  مع العلم أنها مشكالت متكررة فى كل األجيا
بعض األحيان منحنى خطير من حيث شدتها وتأثيرهـا علـى    فيتأخذ المعاق سمعياً المراهق 
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استيعابه وتحصيله الدراسى فضالً عن عـدم االسـتقرار النفسـى     وبالتاليوتركيزه  تهـصح
يد من االنسحاب والعزلة مـن  دفع بالمراهق لمزوكذلك فإن المشكالت الجنسية ت ،واالجتماعى

  : اآلتيين تتحدد مشكلة الدراسة فى التساؤلين، وبصفة عامة المجتمع 
عالج بعض المشكالت الجنسية (التلصص الجنسى ،  إلىالبرنامج اإلرشادى  هل يؤدي .١

 ه؟بعد تطبيقلدى المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية ) العادة السرية ، الجنسية المثلية

في عالج بعض المشـكالت الجنسـية    –إن وجد  –البرنامج اإلرشادى هل يمتد تأثير  .٢
التلصص الجنسى ، العادة السرية ، الجنسية المثلية) لـدى المـراهقين ذوي اإلعاقـة    (

  إلى ما بعد انتهاء تطبيق البرنامج بفترة زمنية محددة " فترة المتابعة "؟السمعية 
  
  ف الدراسة :اهدأ

  -تهدف الدراسة إلى ما يلى :   
 ذوي اإلعاقـة السـمعية  لـدى المـراهقين    على بعض المشكالت الجنسـية  إلقاء الضوء )١

، ومظاهرها  بينهم، العادة السرية ، الجنسية المثلية ) ومدى انتشارها  الجنسيالتلصص ك(
  والعوامل التى تساعد على حدوثها وآثارها .

( التلصـص   إعداد برنامج إرشادى يمكن من خالله عالج بعـض المشـكالت الجنسـية    )٢
 ذوي اإلعاقة السـمعية الجنسى، العادة السرية ، الجنسية المثلية ) لدى عينة من المراهقين 

 .والتحقق من جدواه في عالج هذه المشكالت

  
  أهمية الدراسة : 

تتضح أهمية الدراسة فى تناولها بعض المشكالت الجنسية بشئ من التفصيل كظـاهرة  
 فىعلى الشخصية اإلنسانية وبخاصة فى مرحلة المراهقة ،  واسعة اإلنتشار لها تأثيرها الضار

ذوي اإلعاقـة  وخاصـة  لمـراهقين  لحين أن الدراسات العربية لم تتعرض للمشكالت الجنسية 
ولكنها تطرقت لدراسة الجرائم الجنسية مثل ظـاهرة البغـاء والميـل     ،بشكل مباشر السمعية

لتى تشتمل ضمناً على اضطربات جنسية لإلغتصاب ، أو دراسة بعض االضطرابات السلوكية ا
  -:  جانبيين هماالدراسة فى أهمية كمن توعموماً  ثانوية ،
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   -: ممثلة في ةنظرياألهمية ال -
التعرف على مراحل تطور بعض المشكالت الجنسية كالتلصص الجنسى مـع مقتضـيات    .١

 .كاالنترنت وغرف المحادثة العصر ووسائل التكنولوجيا الحديثة 

ذوى اإلعاقة السمعية فى الجوانـب  على المراهقين الجنسية تأثير المشكالت  الوقوف على .٢
 .النفسية والصحية

استخالص معلومات وافية عن نشأة المشكلة الجنسية وتطورها وتأثيرها من خالل دراسـة   .٣
 الحالة على المراهق الذى يعانى من المشكلة الجنسية .

من فى نفوس المراهقين الل فنيات البرنامج من خغرس القيم الخلقية والضوابط اإلجتماعية  .٤
  صالحين مستقرين نفسياً واجتماعياً .  اًتجعل منهم أفراد ممااإلحتياجات الخاصة ذوى 

  -ة :تطبيقياألهمية ال -
بما أنه ال يوجد فرق فى التشريح الفسيولوجى أو الرغبات والغرائز بين المراهق العادى   

فإن نشأة المشكلة الجنسية وتطورهـا وضـررها ال    اإلحتياجات الخاصةمن ذوى والمراهق 
تتضـح  يختلف بينهما، ولكن يزداد المعاقين سمعياً حرمانهم من اإلرشاد المباشر لـه ، ولـذا   

بعـض المشـكالت   يمكن اإلستفادة منه فى عـالج  رشادى إبرنامج تقديم األهمية التطبيقية فى 
ذوي اإلعاقـة  المثلية ) لدى المـراهقين  (التلصص الجنسى، العادة السرية ، الجنسية الجنسية 
  .السمعية

   
 ـات الدراســة :مصطلح

  Counseling Programالبرنامج اإلرشــادى 
يعرف الباحث البرنامج االرشادى بأنه برنامج مخطط ومنظم يتضمن تقـديم خـدمات   

بهـدف   إرشادية مباشرة وغير مباشرة للمعاقين سمعياً من خالل فنيات إرشادية متعددة ، وذلك
  عالج بعض المشكالت الجنسية لديهم .

 Sexual Problemsالمشكالت الجنسية  

ونعني بها " مجموعة المشكالت الناتجة عن البلوغ الجنسي لدى المراهقين المعاقين سمعياً 
والتي تفرض نفسها بشدة وتلح على اإلشباع لدى هؤالء المراهقين والتي إذا لم يتم تصـريفها  

   -ا تنحو منحى منحرفاً يتمثل في ثالثة أشكال أساسية ممثلة فيما يلي :بصورة سوية فإنه
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  Voyeurism الجنسيـ التلصص ١
الصور والمؤلفـات الجنسـية ،    مشاهدة شكل من أشكال االنحراف الجنسي يتمثل في "

والفحش الجنسى ، ومشاهدة الكتابة والرسم الجنسى خاصة فى دورات المياه واألماكن العامة ، 
(حامـد   "لك المجالت الجنسية التى يتم تـداولها خلسـة ، ومشـاهدة األفـالم الجنسـية     وكذ

  . )١٩٩٧،٤٥٥زهران،
    Masturbationـ العادة السرية ( اإلستمناء ) ٢

هى استثارة األعضاء التناسلية حتى يتم بلوغ قمة اإلشباع ، وذلك باستخدام اليد ـ وهو  
ومتعددة الستثارة العضو التناسلى من قبيل إضمام األمر الغالب ـ أو عن طريق وسائل بديلة   

  ) .١٩٩٣،٨٦خرون ،طه وآ(فرج الفخذين والحك فى الوسائد وما إليها 
  Homosexualityـ الجنسية المثلية  ٣

المراد بالجنسية المثلية إختيار أحد أعضاء نفس جنس الفرد موضوعاً للجنس . ويمكـن  
: نوع ايجابى يقوم فيه الذكر بدور الذكر مع ذكر مثلـه ،   أنواع ةتقسيم الجنسية المثلية إلى ثالث

وتقوم األنثى بدور األنثى مع أنثى مثلها ، ونوع سلبى يقوم فيه الذكر بدور األنثى وتقوم فيـه  
األنثى بدور الذكر ، والنوع الثالث وهو األكثر شيوعاً وهو الذى يقوم فيه الفرد بلعب الـدورين  

   . )١٩٩٧،١٣٩،معاً (إبراهيم عيد
يحصل عليهـا المفحـوص فـى    وتقاس هذه المشكالت إجرائيا بمجموع الدرجات التي 

  .الباحث  /إعداد ذوي اإلعاقة السمعيةاس المشكالت الجنسية لدى المراهقين يمق

  Adolescents with Hearing Impairments  ذوي اإلعاقة السمعية المراهقـــون
حتـى  والعمرية التى تبدأ من البلوغ الجنسى األشخاص الذين يمرون بالفترة نعني بهم 

على حاسة السمع فى فهـم  هم دون اعتمادالذي يحول الحاجز ، مع وجود الوصول إلى النضج 
المصاب بها إلى درجـة   المراهقالكالم سواء كان ذلك بإستخدام السماعات أم بدونها ، ويصل 

  .)  ٢٠٠٢،١٨٧(رشاد موسى، " ديسيبل فأكثر ٧٠فقدان سمعى 
  

  حدود الدراســــة :
وأدوات الدراسة هذه الدراسة فى إطار المنهج المستخدم وكذلك العينة المستخدمة  تتحدد

  -على النحو التالى : وذلك 
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  المنهــج المستخدم :  -
العينة ، والمنهج الكلينيكى لتفسير دراسـات  أفراد تستخدم الدراسة المنهج التجريبى مع   
  الحالة. 

    ة :ـالعين -
مـن مدرسـة    السمعيةمن ذوى اإلعاقة  ذكورمراهقين  )٨( ينة الدراسة علىتشتمل ع  

مراهقين  ٥منهم  عاما ، )١٨-١٥(بين ما تتراوح أعمارهم ، األمل للصم وضعاف السمع ببنها 
سمعياً  يطبق عليهم المحور األول من البرنامج الخاص بمشكلتى التلصـص الجنسـى   معاقين 

 )٣(و التلصص الجنسى والعـادة السـرية ،   قياسيرجاتهم فى د الرتفاعوالعادة السرية وذلك 
سمعياً  يطبق عليهم المحور الثانى من البرنامج الخاص بمشكلة الجنسية المثلية معاقين مراهقين 

  الجنسية المثلية .  قياسدرجاتهم فى  الرتفاعوذلك 
  أدوات الدراســة :  -
  إعداد / الباحث    يةرأي عن طبيعة المشكالت الجنس) إستمارة إستطالع ١
  إعداد / الباحث             الصم المشكالت الجنسية للمراهقين مقياس) ٢
  إعداد / الباحث  الصم المشكالت الجنسية للمراهقين  لعالجالبرنامج اإلرشادى ) ٣
  إعداد / موراى ومورجان             T.A.Tاختبار تفهم الموضوع ) ٤
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 الفصل الثاين

  ــــــار النظـــــرياإلطـــــــ

  

  لدى المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية  أوالً : المشكالت الجنسيـة 

  المراهقون ذوو اإلعاقة السمعيةثانياً :  
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 الفصل الثـاني
  يـرـــاإلطـــار النظ

  تمهيد :
يعبر عنها فـى  والتى أن الحاجة لممارسة الجنس ترتبط فقط بسن البلوغ  ونيعتقد كثير

الحياة باسم الغريزة الجنسية وتتجلى فى مظاهر وأفعال جذب يمارسه أحد الجنسـين بالنسـبة   
فاإلنسان ينمو ويتطور فى كل مرحلة من مراحل عمره ويبلغ  الجنسى ، اإلتصاللآلخر بغرض 

قصى درجات نموه ونضجه عندما تتوفر لديه القدرة على ممارسة نمط جنسى عـادى  إال أن  أ
آثار سلبية فى مراحل حياتهم يتعرضون لبعض المشكالت الجنسية التى تعود عليهم بهناك أناس 

ويتضمن هذا الفصل عرض للنظريات العلمية واآلراء في محـورين  ، فى جميع مناحى الحياة
  هما:

تطور الغرائز ومفهوم هذه المشكالت والفرق بينها ويتناول فيها الباحث جنسية المشكالت ال -
وبين الجريمة الجنسية وأسباب هذه المشكالت وبعض أنماطها وطرق الوقاية منها بالتربية 

 وجهات النظر التي ناقشت المشكالت الجنسية .والجنسية وطرق عالجها 

  . السلوكية خصائصالتعريفات والها الباحث ويتناول فيإلعاقة السمعية االمراهقون ذوو  -
  أوالً : المشكالت الجنسية 

المعايير االجتماعية والقيم وترجع المشكالت الجنسية إلى الصراع بين الدوافع والغرائز    
الخلقية وبين الرغبة الجنسية ومانع االتصال الجنسي ، وتضخم الهو وضمور األنـا األعلـى   

نسي ، وخواف الجنس ، واضطراب النمو النفسى الجنسي ، وعدم وضعف األنا ، واإلحباط الج
تقبل الجنس، والتثبيت على مرحلة سابقة ، وعدم النضج االنفعالي والكبت وإخفـاق الكبـت ،   
واستحالة اإلعالء والنكوص االنفعالي ، والتقمص العكسي ، والخبرات السـيئة والصـادمة ،   

خبرات الجنسية الزائدة فى المراهقـة ، والعـدوان   والخبرات الجنسية فى الطفولة، وجرعات ال
الالشعورى ، والسيكوباتية والعادات غير الصحية مثل اإلدمان واالعتماد على بدائل  وضعف 

  .)١٩٩٧،٤٥٣اإلرادة ، والشعور بعدم الكفاءة الجنسية (حامد زهران،
األفـراد غيـر   نفسها التي يمر بها  بمراحل النمو الطبيعي المعاقين سمعياًمعظم ويمر 

أسرع من على وجه أبطأ وأحياناً  على نحو لالمعاقون يمرون بهذه المراح لمعاقين ، وإن كانا
غيرهم ، وبالتالي فإنهم يمرون أيضاً بمرحلة البلوغ الجنسي في الغالب ، كما أن لهـم اغلـب   
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للقـيم   عياًسـم االحتياجات نفسها التي لآلخرين. وبالنظر لضعف إدراك هؤالء األفراد المعاقين 
ء األفراد قـد ال يميـزون بـين    الالتي تحكم السلوك االجتماعي ، فإن كثيراً من هؤ  والمعايير

  ) . ١٩٩٩،١٤مقبول (ريان الحربي ، الغير  السلوك المقبول اجتماعياً والسلوك
  
   : المشكالت الجنسية  تعريف)  ١( 

المحاوالت الصعبة التى من  يعدإن محاولة تعريف وتحديد مصطلح المشكالت الجنسية   
ن الحياة الجنسية الطبيعية تختلف من ثقافة إلـى  أن إلى اتفاق أو اجماع ، حيث حتى اآل لم تؤد

 يعرض، ولذلك كذلك فى مجتمع آخرأخرى، فما نعتبره انحرافاً وشذوذاً فى مجتمعنا قد ال يعتبر 
  سية .تعريفات بعض العلماء والباحثين حول مفهوم المشكالت الجنالباحث 

ونعني بمصطلح "المشكالت الجنسية" أن هناك نمطاً معيناً من العالقات الجنسـية يحـدث         
عند كل الناس بشكل طبيعى ، وأن اإلبتعاد أو اإلنحراف عن هذا النمط هو الشذوذ بعينه  فهـل  

إنحرافاً  المسألة تقع عند حدود هذا الشكل الطبيعى من الفعل الجنسى ، أو غيابه لتحديد ما نسميه
جنسياً ، والحقيقة أن المسألة أصبحت مسألة نسبية ، بمعنى أنه قد توجد أشكال مـن السـلوك   

(سامى الجنسى فى مجتمع ما ليست بالضرورة هى الشكل الطبيعى المألوف عند معظم األفراد 
  ).١٩٩٥،٣١٣على،

وغير السوية السوية فالسلوك الجنسى قادر على التغلغل فى جميع السلوكيات اإلنسانية 
–Griensven, et al., 2004,137).األخرى مثل تعاطى المخدرات وشرب المواد الكحوليـة  

174)  
وال يفكر الناس عادة فى أن هناك مشكلة جنسية يمكن أن تحل عن أى طريق منظم ، أو 
غير منظم ، مقصود ، أو غير مقصود ، ويرى البعض اآلخر أن يتركوا أوالدهم يتعلمون مـا  

نه من المسائل الجنسية بأنفسهم فيرون أال يكون هناك جهد إيجابى من ناحيتهم كآباء أو يتعلمو
معلمين أو مرشدين فى هذا االتجاه ويرى آخرون أال يتركوا هذه المسائل للطبيعة بـل يـرون   
وجوب الحيلولة بين الناشئ وكل ما يمكن أن يوحى بالمعرفة عن المسائل الجنسية ومن هنـا  

  ) .٢٠٠٥،١٠٣الملحة لدى المراهق لمعرفة ماهية الجنس (أحمد عبدالسالم،تنشئ الحاجة 
فالجنس غريزة أصيلة فى النفس البشرية هدفها األساسى إشـباع الـدوافع البيولوجيـة      

والمكتسبة لتحقيق النشاط الجنسى والعاطفى ، وقد كان الجنس من أهم المحـاور التـى دارت   
ركز فرويد فى نظريته على ما للدوافع الجنسية والعدوانيـة  ، فقد  النفسي حولها مدرسة التحليل
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من أثر كبير فى نمو وتطور البناء النفسى للشخصية اإلنسانية  بل وركز على ما لهذه الـدوافع  
 (فرج طهمن تأثير فى التمايز بين البناء النفسى السوى والمضطرب بأشكاله ودفاعاته المختلفة 

  ).١٩٩٣،٢٨٢،خرونوآ
ويفضي إلى نفسى المضطرب فى هذه الحالة يسبب انحرافاً فى السلوك الجنسى والبناء ال  
األخالقية والدينية وتخالف القيم  الشخص السيطرة على توازنهالمشكلة الجنسية التى تفقد  تكوين

  .   تدينها األعراف والتقاليد المجتمعيةمن ثم و
ة من السلوك الجنسى تختلف أنها أية صيغ: " ت الجنسية لمشكالف ايتعربالتالى يمكن و

  . )١٩٩٠،٣٥٣(فاخر عاقل، " اختالفاً واضحاً عن السلوك القياسى الذى تحدده الجماعة
ـ في وجود وقد ظهر مفهوم جديد لإلتصال الجنسى وهو الجنس  دون وقاية أو الجنس ب

ـ  ى الوقاية ، ألنه مع إزدياد ظهور األمراض الجنسية الخطيرة بدء تطوير شكل اإلتصال الجنس
سواء مع شريك مغاير للجنس أو مع شريك من نفس الجنس وهو اسـتخدام وسـائل الوقايـة    
الموضعية لعدم إنتقال األمراض الفيروسية والجرثومية عبر مالمسة الجلـد خـالل عمليـات    

     .)(Fenton, 2005,1246–1255اإلتصال الجنسى أو الشراكة الجنسية الشاذة 
يؤدي إلي  ر االجتماعيةيياوحاجاته دون االلتزام بالمعباته انطالق األصم نحو إشباع رغف

يستحيل عليهم  عدم الرضا االجتماعي عنه وهو ما يصيبه باإلحباط والتوتر. ومن ثم فإن الصم
الطبيعية والقيم والعادات  فهم لغة الدعابة أو النكتة، وأنهم لكي يفهموا مضمون ومغزي الظواهر

 Loneliness يعانون من الوحدة كاف. واألطفال الصم والتقاليد البد لهم من إدراك ذهني
وبالتالي تحد اإلعاقة السمعية لديهم من الوظائف  وتنتابهم لذلك مشاعر العزلة التي يعيشون فيها،

  ) .٢٠٠٧،٦٥(محمد الفائق،  االجتماعية
ذلك السلوك الذى يتم فيه التخلص من التوتر الجنسى بطـرق   هىالمشكالت الجنسية و
ريقة الجماع السوى بالجنس اآلخر أو أنه طريقة للحصول على إشباع جنسى ال تقره تخالف ط

الجماعة بمدى واسع ، يتراوح بين أنماط السلوك الجنسى التى هى شائعة نسبياً ومستنكرة غالباً 
  . )١٩٩٧،١٣٣،اجتماعياً (إبراهيم عيد

على التخيالت القائم ل إلى اإلشباع الجنسى بشكل مرتفع أو كام المشكالت الجنسية وتقود
أو الدوافع أو أنماط السلوك التى تقع خارج مدى القبول االجتماعى للسلوك الجنسى . وبصـفة  

  . )٢٠٠١،٢٧٧عامة تشيع تلك الشذوذات الجنسية لدى الذكور أكثر من النساء (حسين فايد،
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نشاط الجنسى  لإلثارة ودائماً موجودة ضمن ال مهمةوقد تكون هذه الخياالت الشاذة دائماً 
وقد يفضل وجودها فى نوبات كفترات التوتر مثالً ، وفى أوقات أخرى يكون الشـخص قـادراً   

  ) .١٩٩٠،٣٩١(محمود حمودة،على أداء الوظيفة الجنسية دون خياالت أو مثيرات شاذة 
ويالحظ أنه فى السلوك الجنسى بصفة عامة والمشكالت الجنسية بصفة خاصة ، مـن  

ما يدخل فى نطاق العادى أكثر مـن أى   ل بين االنحراف أو الشذوذ وفاصالصعب وضع خط 
جانب من جوانب السلوك البشرى . فمثال هناك بعض أشكال السلوك الجنسى قبل الجمـاع أو  
المداعبة الجنسية العادية قد تصبح غير عادية إذا أصبحت هدفاً فى حد ذاتهـا . واالتجاهـات   

غير ، وبالتالى فما يعتبر شاذا وغير عادى اليـوم أو فـى   الثقافية بخصوص األمور الجنسية تت
  . )١٩٩٧،٤٥٢موقف معين قد يعتبر عاديا غدا أو فى موقف آخر (حامد زهران،

لذلك فإن موضوع الجنس ومسائله ومظاهر التعبير عنه تصبح أكثر األمـور تعرضـاً     
تظل محصورة فى نطـاق  لالنحراف والشذوذ . إال أن آثار المشكالت واالنحرافات الجنسية ال 

الجنس فقط ، وإنما يتسع مداها إلى أبعاد ومضاعفات أخرى نفسية شخصية ، ودينية شـرعية  
 .) ١٩٩٨،٤٢٠وقانونية ، وأخالقية واجتماعية (عبدالمطلب القريطى،

وترجع المدرسة السلوكية المشكالت الجنسية إلى عمليات إشراط مبكـر تـرتبط بهـا    
عند الشخص المنحرف جنسياً ، كأن يتعلم الصغير االسـتمناء فـى   الخبرات الجنسية المفضلة 

الحمام بينما مالبس أمه أو أخواته البنات ملقاة هنا وهناك ، وقد يطالعها وهو يسـتمنى ، وقـد   
                        يستمنى فيها ، ويكبر وما يزال يستمنى مكتفياً بالمالبس الحريمى الداخلية يقتنيها لهذا الغـرض 

   . )٢٠٠٥،١٦(عبدالمنعم الحفنى،
ولذلك فإن المشكالت الجنسية تعتبر هى العالقات والممارسات الجنسية التى ال تخضـع  

  . )٢٠٠٣،٨٤لقواعد الدين والتقاليد االجتماعية (محمود محى الدين،
ا فى حاجة إلى المزيد مـن  ويؤكد الخبراء الذين يدرسون المشكالت الجنسية أننا مازلن

  ) .١٩٩٦،١٤١(عبدالرحمن العيسوى،عن هذه الطائفة الكثير من المشكالت الدراسة لنعرف 
هى كـل   ذوي اإلعاقة السمعيةويمكن تلخيص ما سبق فى أن المشكالت الجنسية لدى   

 نـاف قة باألمور الجنسية فى إطار مسلوك يحمل فى طياته أفعال أو أقوال أو إيماءات لها عال
للصحة النفسية والصحة البدنية ومقتضيات الشريعة وأعراف المجتمع ، وأن المشكلة الجنسـية  

ا المجتمع ومــدى  فى مجتمع ما قد ال تعتبر مشكلة جنسية فى مجتمع آخر حسب أخالقيات هذ
  .اهللا والعمل بها  إلحكام شرائع تطبيقه
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 :  في مرحلة المراهقة المشكالت الجنسية ) ٢( 
أن لكل عمر مشكالته الخاصة إال أن مشكالت المراهقة غالباً ، تكون صعبة من حقيقة 

  حيث التأقلم معها سواء بالنسبة للفتيان والفتيات على حد سواء ، ويعود ذلك إلى سببين :
خالل الطفولة استطاع األطفال حل مشكالتهم جزئياً على األقل عن طريـق الوالـدين   أولهما : 

 ذلك فإن كثيراً من المراهقين لم يخبروا التأقلم مع المشكالت بمفردهم .والمدرسين، ونتيجة ل

يريد المراهق غالباً الشعور باالستقالل ولهذا فهو يطلب التكيف مع المشكالت بمفرده وثانيهما: 
رافضاً محاوالت الوالدين والمعلمين مع اعتقاده بأنه قادر على ذلك وال تأتى الحلول دائماً حسب 

إن كثير من الفشل المرتبط بالنتائج الناجمة ال يعود  "فرويد"ير من المراهقين ويقول توقعات كث
إلى عدم قدرة المراهق بل يعود إلى حقيقة أن هذه المطالب ظهرت له فى وقت من الحياة تكون 
كل طاقته مشغولة فى محاولة حل المشكلة الرئيسية الناتجة من نموه الجنسى العـادى (سـيد   

  ) .٣٢٦-١٩٩٥،٣٢٠الطواب،
فإن كل مشكالت المراهقة تحدث بسبب عدم حصول الفرد على القدر الكافى والمناسب 
من التدريب على مواجهة مهام الحياة " اجتماعية ـ وظيفية ـ جنسية " ، فإذا كان الطفل كثير   
التخوف ومتشائماً بخصوص المستقبل فإنه سيكون من الطبيعى بالنسبة إليه أن يحاول مواجهة 

شكالته بالطريقة التى تحتاج وتستنفذ أقل جهد منه ، ولكن هذه الطرق السهلة تكون غير فعالة  م
وكلما حاولنا التحكم فى هذا الصبى وتوجيه النقد له زاد اعتقاده بأنه يقف على حافـة الهاويـة    

  ) .٢٠٠٥،٢٣٤د آدلر،ي(ألفروكلما حاولنا دفعه إلى األمام حاول التراجع إلى الوراء 
حياة الطفل يؤثر في حياته فترة ما من ا سبق نستطيع القول بأن أي خطأ يرتكب في ومم

سلباً ليس بالضرور أن يدفع إلى الشذوذ أو الممارسات الجنسية السيئة ، ولكن قد يـزرع فيـه   
أهم المراحل على اإلطالق في تعد نفسية وإجتماعية أشد وطأة لذا فإن مرحلة الطفولة  تمشاكال

ن نصنع أق لكونها تؤثر في ما بعدها من المراحل و في هذه المرحلة فقط نستطيع حياة المراه
  شخصية الفرد السليمة و المعافاة من جميع األمراض النفسية واإلجتماعية . 

هذه المشكالت وغيرها من المشكالت األخرى التى نالت اهتمام ما يزيد عن ربع طالب ف
المجال وضرورة إعطاء اهتمام بالغ للتربية الجنسية فـى  المدارس الثانوية تشير إلى أهمية هذا 

المدرسة واألسرة على السواء ، كى يتعلم الشباب فى هذه المرحلة من النمو كيـف يواجهـون   
الدافع الجنسى وما هى سبل التسامى واإلعالء بهذه الطاقة ، محل الصراع الناجم عن الضـيق  
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أحد أفراد الجنس اآلخر أو ميله الشـديد لحضـور   ي فالذى يعانى منه الشباب فى التفكير الدائم 
  ) .١٩٩٢،١٤٢األفالم الجنسية (هدى قناوى،

صعوبات ومشكالت ، إذا ما بدون و أوفى الواقع يمكن أن تسير مرحلة المراهقة بيسر   
 وأبطريقة سليمة تشجعه وال تحبطـه   ة المواقف المفيدة والنافعة أمام المراهقحاول الكبار تهيئ

وليات الحياة ، واحتـرام  ؤوإتاحة الفرص الستقالليته واعتماده على نفسه ، وتحمل مستوتره. 
  . )٢٠٠١،٢١رأيه ووجهات نظره دون تسفيه أو نبذ أو تحطيم (نوال عطية،

وعلى العموم فإن إرتباط مفهوم المشكالت الجنسية بالمراهقين قد يسبب الحـرج فـى     
ط بالسرية كان غالباً ما يتم الحديث عنه فى الخفاء ويحامجتمعنا لجميع فئاته دون استثناء ، لذلك 

حيث يعد تجنب الحديث عن التربية الجنسـية فـى األسـرة وفـى      اًءوهذا ما يزيد األمر سو
المؤسسات التربوية بصورة عامة وفى المدرسة بصورة خاصة بالنسبة للمراهق مثله مثل تجنب 

جتماعية واألخالقية واإلنسانية ألنه علـى  الحديث عن الجوانب األخرى لشخصية المراهق اال
الرغم من أن المراهقة ذات طبيعة اجتماعية فهى ذات طبيعة بيولوجية معينة ال يمكن تجنبها أو 
القفز فوقها والتى ال يقتصر تأثيرها فى الجسد فقط بل تشمل كل جوانب الشخصـية األخـرى   

المواقف والنشاطات ، ويتميـز  لتصبح مشكلة تواجهها الشخصية على كل صعيد وفى مختلف 
توازن الذى كان الدافع الجنسى هذا عند المراهقين بقدر كبير من القوة واإللحاح مما يفقد الفرد ال

  جعله فريسة لسوء التكيف .يو ينعم به قبل بلوغه
فكالً من الفتيات والفتيان يميل إلى المبالغة وزيادة قيمة عالقاته الجنسية خالل مرحلـة    
ـ (ألفر Grown up ، وينبـع هـذا مـن رغبـتهم فـى إثبـات أنهـم راشـدون        المراهقة د ي

 ) .٢٠٠٥،٢٤٢آدلر،

وهناك نمط من المراهقين هدفه الوحيد الحصول على اللذة أينما كانت واإلشباع الفورى 
هذا النوع نجد منهم " الدنجوان " على الشاطئ أو فى الجامعة  ون حساب للعواقب . ومراهقود

وبالرغم من أن أشخاص هذا النمط يظهرون على السـطح بمظهـر السـعيد     أو أماكن اللهو ،
الراضى والمستمتع بحياته ، فإنهم أكثر أنماط المراهقين عرضة لالغتراب أو االنفصال النفسى 

  . )١٥٤-١٩٩٢،١٥٣(هدى قناوى،عن الذات أو المجتمع 
د فـى عضـالته ،   المراهق بارتفاع مطرد فى قامته ، واتساع منكبيه ، واشتدا أويفاج  

واستطالة ليديه وقدميه ، واجتراح وتكسر فى صوته .. إلى الطالئع األولى للحيـة والشـارب   
والشعر الذى حط فى مواضع مختلفة من جسمه ، وإلى بثور الشباب التى تتناثر على الوجـه  
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ـ    ا .. عالوة على اإلفرازات المنوية التى ال عهد له بها والنشاط الجديد لغـدد التناسـل وغيره
والنمو ال يكون متساوياً أو متناظراً فى األجزاء المختلفة للجسم بل تسبق أجزاء منهـا أجـزاء   
أخرى إلى النمو فإذا باألنف مثالً بادية الكبر ، والوجه غير متناسق ، والجسم ال يتناسب طوالً 

والتحكم  هاوسالستوعرضاً ويترتب عليه اختالل التوافق الحركى وفقد المراهق التزان الحركة 
  . )١٩٩٦،٢٤٥فيها (عبد الفتاح دويدار،

وعلى الرغم من أن بداية البلوغ يصحبها بصفة أساسية تغيرات فى عـدد قليـل مـن      
المظاهر الجسمية والجنسية ، إال أن الواقع يشير إلى أن التغيرات تصيب كل أنسجة الجسـم .  

  كن تصنيفها كما يلى :وعلى وجه العموم ، فإن التغيرات التى تحدث فى البلوغ يم
  السرعة ثم البطء فى نمو الهيكل العظمى ( النمو المفاجئ للمراهق ) .  )١
  تغير بنية الجسم الناتج من النمو العضلى والعظمى ومعها تغير كمية الدهون وتوزيعها .  )٢
  نمو الجهازين الدورى و التنفسى مما ينتج عنة زيادة فى القوة والتحمل .  )٣
  ية و األعضاء التناسلية والخصائص الجنسية الثانوية .نمو الغدد التناسل  )٤
ومـا تحـت    Pituitaryتغيرات فى العديد من التراكيب األخرى (وبخاصة الغدد النخامية   )٥

  )٢٠٠٤،٤٣٦(فاروق موسى،                   )Hypothalamusالسرير البصرى 
ف من فـرد  السن التى تبدأ عندها المراهقة ، وطول الفترة التى تستغرقها الطفرة تختلف

إلى آخر حتى بين األسوياء ، وهذا االختالف قد يسبب االنزعاج لبعض المراهقين وآبـائهم .  
فمثالً تبدأ هذه الطفرة عند بعض األوالد األسوياء مبكرة أى فى حوالى العاشرة والنصف ، اال 

-١٩٩٢،٥٣(هدى قناوى،أنها تبدأ متأخرة عند البعض اآلخر ، أى فى حوالى السادسة عشرة 
٥٤( .  

فإندفاع المراهق فى ممارسة العادة السرية يكون وسيلة يتخلص بها من حالـة التـوتر   
النفسى الناشئ عن النزعة للتعبير الجنسى وعدم القدرة على إشباعها ويالحظ أن أكثر الـنشء  
ميال إلى ممارسة العادة هم أكثرهم شقاء وأكثرهم فراغا وأكثرهم عجزاً عـن مـلء فـراغهم    

وقد لوحظ أن القردة ال تمارس االستمناء إال فى حالة الحبس وعـدم تـوفر الفـرص      باإلنتاج
  ) .٩٣-٢٠٠٥،٩٢للنشاط الحر الواسع المدى (أحمد عبدالسالم،

ومشكلة الجنسية المثلية التى تبدأ بشكل فعلى فى مرحلة المراهقة ، فالكثير من المراهقين 
ن أنفسهم كجنسيين مثليين أو ينتقلون للعالقة مـع  بدأت خبراتهم المبكرة قبل البلوغ ، وقد يقبلو

الجنس اآلخر التى قد تصبح مشبعة ، ولقد لوحظ تناقص كبير على مستوى العالم فى ممارسـة  
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الجنسية المثلية بعد انتشار مرض اإليدز بين الجنسيين المثليين أكثر من غيرهم  حيث تعد تلك 
  . )١٩٩٠،٤١٦حمودة، ودالممارسة إحدى طرق انتقاله (محم

والفسيولوجى  الجسميويرجع اهتمام المراهقين بالمسائل الجنسية والعاطفية إلى نموهم  
والجنسى ، واكتمال الوظائف التناسلية فى مطلع مرحلة المراهقة وما يصاحب ذلك من تغيرات 
 جسمية تشمل األعضاء الجنسية األولية والتغيرات الثانوية التى تؤدى إلى تغير جسم المراهـق 
تغيراً يحوله من طفل إلى رجل . ومن الطبيعى أن يثير هذا التغيير اهتمام المراهقين أنفسـهم ،  
كما يؤدى إلى تغير سلوك اآلخرين نحوهم ، ويصاحب التغيرات الجنسية التغيرات الفسيولوجية 
كمزاولة الغدد الجنسية وظائفها مما يجعل الميول الجنسية تتضح بعد فترة كمون طويلـة فـى   

  . )١٩٩٦،٢٧٥رحلة الطفولة والتى تهز المراهق هزاً عنيفاً (عبدالفتاح دويدار،م
وظهور االنحرافات الجنسية فى المراهقة أمر محتمل بسبب فورة النشـاط الغريـزى     

واشتداد عمل الكبت بالمقابل ، إضافة إلى احتمال استفاقة االحباطات والمآزم والصدمات الطفلية 
الغنى (عبـد وتزيد مـن حـدتها الصـراعات واإلحباطـات الحاليـة      المكبوتة التى تؤججها 

  .)١٩٩٥،١٥٤الديدى،
إلى بداية الثمانينيات اتجهت روايات المـراهقين  القرن الماضي ومن منتصف سبعينات 

نه كان فى غالب األمر ينظر إإلى عدم تقديم تفسيرات مبكرة للمشكالت الجنسية الشاذة ، حيث 
الثمانينيـات اتجهـت روايـات    عقد افى وشذوذ بيولوجى ، وبحلول إليها على أنها سلوك انحر

المراهقين إلى تقديم المشكالت الجنسية الشاذة مع بعض األنماط الموجودة أمامهم على المستوى 
  .)(Lane,1991العائلى واألسرى 

متغيرات أساسية فى حياة المراهق الجنسية وهى البلوغ النسبى  ةوقد لوحظ أن هناك ثالث
الة االجتماعية االقتصادية والموقف من العادة السرية ، حيث أن هناك تجارب جنسية فى والح

حياة المراهق قد يتعرض لها مثل التقبيل والمعانقة لمدة طويلة ولمس الثديين من فوق المالبس 
وكذلك لمس األعضاء التناسلية من تحت المالبس أو بدون مالبس ، وهـذه التجـارب إمـا أن    

 د ممارسة العادة السرية أو تنتهى بالمعاشـرة الجنسـية إذا سـمحت الظـروف    تنتهى بمجر
.(Halpern,2000,332)   
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    : لدى المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية ) أسباب حدوث المشكالت الجنسية ٣ (
األمر غريباً إذا أمكن إشباع الجوع من خالل قراءة قائمة طعام ، لكن بالنسبة  قد يكون  

بدو أن ذلك هو ما يحدث بالضبط ، فالسلوك الجنسى يمكن إزاحته إلى أشـياء  للدافع الجنسى ي
غير جنسية ليصير " انحرافات " ، حيث يمكن تفريغ الطاقة الجنسية فى نشاطات ال جنسـية أو  

  ) .٢٠٠٥،٥٤دمجها بانفعاالت مثل العدوانية أو الخوف (إيفان وارد وأوسكار زاريت،
إلـى عـدة    لجنسية التى يعانى منها المراهقـون كالت االعلماء أسباب المش يعزوولذلك 

عوامل منها أسباب نفسية وأسباب بيولوجية وأسباب بيئية إجتماعية ، ومن أهم هذه األسـباب  
مجتمعة هى حرمان المراهق فى المنزل والمدرسة من العطف والحنان والرعاية وعدم إشباع 

ظيم أوقات الفراغ ، وسوف يـتم عـرض   رغباته وضعف التوجيه الدينى وكذلك نتيجة لعدم تن
مفصل لهذه األسباب للوقوف على المبررات والدوافع التى توقـع المراهـق فـى مثـل هـذه      

  -حياته على النحو التالى :  علىالمشكالت الجنسية وتؤثر سلباً 
  نفسية :جسمية ذات تأثيرات ـ أسباب  ١

كبيرة علـى   اًة المراهقة آثارفى مرحل المراهقتترك التغيرات الجسمية التى تطرأ على   
المراهق ، فالتطور السريع فى طول المراهق ووزنه يحدث تغيرات جسمية عضوية هذا نفسية 

  . )٢٠٠٤،٢٢٢(صالح أبوجادو، غير مألوفة
إلي االنسحاب من المجتمع لذلك فهو غير ناضج يميل األصم  عالوة على أن المراهق 

 هاإلضافة لوجود مشكالت سلوكية لديالحسية، ب قتهإعا اجتماعياً بدرجة كافية، وذلك بسبب
التنكيل والكيد لآلخرين... كما أن التكيف االجتماعي لدية غير  كالعدوان والسرقة والرغبة في

األصم يميل إلي البعد عن األشخاص عادى السمع نتيجة  المراهقفإن  واضح المعالم ومن ثم
ن الصم دون غيرهم من فئات اإلعاقة يتميزون الذي يقربه لهم، إال أ لفقده الحس االجتماعي

اجتماعياً بأقرانهم الصم، ألنهم يعتبرون أنفسهم جماعه فرعية من المجتمع، مما  باالختالط
 أن الطفل األصم في المدارس المشتركة Peterson  ويبين  بيترسون .جماعة متماسكة يجعلهم

  ) .٢٠٠٧،٦٤(محمد الفائق، ألصمللصم وعادي السمع معاً يميل إلي أن يلعب مع زميله ا
مرحلة المراهقة تتميز بكثير من الشد والتوتر االنفعالى ويشيع فيها القلق وأحياناً كما أن 

لنـواحى   هتاالكتئاب كذلك تظهر الفوبيا نظراً لشدة إحساس المراهق بذاته ، وزيـادة حساسـي  
كون هذه االنفعاالت ملحوظة قصوره من ناحية المظهر الجسمى أو فيما يتعلق بسلوكه ، وقلما ت

أو شديدة بالشكل الذى يعوق حياة المراهق االجتماعية أو يؤدى إلى اإلنسـحاب فـى نشـاط    
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ج فلسفته للحياة إلى نظرته للعالم من حوله ، يالجماعة ، وخالل هذه الفترة ينمى المراهق بالتدر
انت بسيطة ساذجة إال أنها غير ومعتقداته ومبادئه ومعاييره الخلقية التى يؤمن بها والتى مهما ك

  ).١٩٩١،١٤٢قابلة للمناقشة (ممدوحة سالمة،
فترة المراهقة هى فترة عواصف وضغوط وفى هذه الفترة تحدث تطـورات جسـمية   و

فـي  للبلوغ ويظهر أمام الفـرد الرغبـة    مهمةوعاطفية ومعرفية واجتماعية وتؤخذ خطوات 
  (نا ؟ " وماذا أفعل فى حيـاتى المسـتقبلية ؟   اإلحساس بالهوية والتساؤالت مثل " من أكون أ

Davies,1991,7( .  
االنفعال فى مرحلة المراهقة يكون مصحوباً بتيار شديد يشبه أمواج البحر ولذلك نجد أن 

هذه المرحلة أو الكثير المتدفقة  وربما تكون انفعالية المراهق بسبب الباعث الجنسى المتدفق فى 
اإلجتماعية ،كما أن كثيراً من المراهقين قد يتعرضون لتغيرات عنيفة االنفعالية و  كالتمن المش

 تؤثر على سلوكهم بسبب ما يحدث من حولهم من تغيرات خارجية أو داخلية أى فسـيولوجية 
  .) ١٩٩٦،١٩٢،عبد اهللا(مجدى 

من خالله بـين النـزوات الجزئيـة     " فرويد" والطاقة الجنسية هو المفهوم الذى يربط 
لك باعتبار أن الليبيدو يشكل هذه الطاقة الجنسية العامة التى يمكنها أن تنتقل مـن  المتنوعة وذ

نزوة ألخرى  هذه النزوات التى يحتل كل منها بدوره الموقع الرئيسى فـى مجـرى التطـور    
الفردى إلى أن تخضع جميعها فى نهاية األمر مع اكتمال النضج الجنسى للمنطقـة التناسـلية   

  ).١٩٩١،١١٥(فيصل عباس،
فالغريزة الجنسية دافع فطرى موروث فى اإلنسان والحيوان يدفع إلى طلب اللذة الجنسية 
واالستمتاع بها مع فرد من الجنس اآلخر فى الحالة السوية أو مع فرد من نفـس جنسـه فـى    
حاالت االنحراف والشذوذ . ولهذه الغريزة مصدرها وأساسها الجسمى والمتمثل فى األعضـاء  

لغدد الجنسية ومراكزها فى الدماغ ، كما أن لها مصـدرها النفسـى المتمثـل فـى     التناسلية وا
الحصول على االستمتاع الجنسى مع فرد معين دون غيره ، وبوسيلة معينة دون غيرها أو أكثر 

  ) .١٩٩٣،٥٦٥، خرونوآ ( فرج طهمن غيرها 
ال النمـو النفسـى   وتعتبر المدرسة التحليلية أن السلوك الشاذ جنسياً يعد فشالً فى اكتم

الطبيعى فى االنتقال إلى الغيرية الجنسية ( أى الجنس اآلخر ) فالفشل فى حل الصراع األوديبى 
بالتوحد مع األب من نفس الجنس ينتج إما توحداً مع جنس األب من الجنس المقابل أو اختيـار  

نسـى إلـى   االنحـراف الج  نسية فيه . وهناك مدارس أخرى تعزيموضوع إلفراغ الطاقة الج
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ولة هذا السلوك الشاذ جنسياً ، مثل محاكاتـه آلخـر أو   االخبرات المبكرة التى تعود الطفل مز
  ) .١٩٩٠،٣٩٣،مع آخر خالل الطفولة (محمود حمودةممارسته 

نحراف واالضطراب فى هدف الشهوة الجنسية وهو الفعل الجنسـى   إللوهناك مظاهر  
بة فى ممارسة العالقة الجنسية مع نفس جنس الفرد  حيث تكون الشهوة الجنسية متجهة إلى الرغ

ويكون هذا اضطرابا فى العالقة بالموضوع الجنسى أو ما يسمى بالجنسية المثلية . وقد تتحقق 
 ( فـرج طـه  من خالل عملية االستمناء الذاتى بنفسه الشهوة الجنسية ذاتياً أى فى عالقة الفرد 

  .) ١٩٩٣،٤١٨،وأخرون
محللين النفسيين االنحراف شكالً من أشكال العصاب النفسى بسبب بعض الولهذا اعتبر   

ما يتضمنه من استخدامات للحيل النفسية التى تشبه الحيل المستخدمة فى العصاب ، وكان فرويد 
يقول أنه الصورة السالبة من العصاب ، بسبب خلوه من عنصر الكبت ، باعتبار أن الكبت البد 

حراف ال يوجد كبت بل تصريف مباشـر للجـنس ، وإذا فهـو    منه لنشوء العصاب . وفى االن
عصاب منزوع أو مسلوب منه الكبت ، إال أن المنحرف يظل بخالف العصابى من حيـث أن  

 . )٢٠٠٥،٨٨المنحرف يعرف بشذوذه (عبدالمنعم الحفنى،

عـدم   يعاني من هباألصم إلي الشعور بالنقص وخيبة األمل ، ولذلك فإنكل ذلك ويؤدي    
أن األصم أكثر انطواء وعزلـة   عاطفي بدرجة كبيرة إذا ما قورن بعادي السمع، كماالان تزالا

ببعض الصالبة واالنقبـاض باإلضـافة    وأقل حباً للسيطرة واإلسراف في أحالم اليقظة، ويتسم
اآلخرين متخاطبين يتكلمون بمـا ال يسـمع    التشكك وأساس ذلك أنهم يرونبلذلك: يتسم الصم 
منهم استجابات عدوانية وفقاً لما يقدرونه مـن   ن في األمر سوء لهم وقد تبدوالصم، فيظنون أ

المباشر لحاجاتهم بمعني أن مطالبهم يجب أن تلبي بسرعة أي  تشكك فيها .ولهذا يميلون لإلشباع
  ) .٦٣ ،٢٠٠٧(محمد الفائق، اإلشباع سريعة

متمثلـة فـى    بأنهاية مما سبق نستطيع تحديد األسباب النفسية المؤدية للمشكالت الجنس
التنشئة اإلجتماعية داخل األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم ، حيث تنشئة المراهق فى بيئة غير 
متوازنة يشوبها الخلل فى العالقات ،  وبأسلوب حياة غير طبيعى ، وفقدان عنصـر التربيـة   

ة عن الكبت فى نفس الدينية، كل ذلك من شأنه أن يغرس العديد من التوترات واالنفعاالت الناشئ
المراهق، وبالتالى قد يندفع المراهق إلى منزلق المشكالت الجنسية بأشكالها المختلفة وأسـاليبها  

  المتعددة .
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  : ترجع لمراحل النموـ أسباب ٢
اختلف الباحثون فى تحديد الفترة الزمنية التى يصل فيها كل من الذكور واإلنـاث إلـى   

لعالقة بظهور السائل المنوى والدورة الشهرية . حيث تشـير  الخصائص الجنسية األولية ذات ا
الموسوعة الطبية إلى أن ظهور السائل المنوى عند الذكور سواء عن طريق القـذف أو عـن   

(صـالح  سـنة   ١٧إلـى   ١٣طريق االحتالم يمكـن أن يظهـر فـى أى فتـرة مـا بـين       
  ) .٢٠٠٤،٢١٨أبوجادو،

والذى هو القذف عنـد البنـين    Pubertyجنسى فبداية فترة المراهقة تتمثل فى البلوغ ال
Ejaculation  والطمث عند البناتMenstruation    حيث يدل هذين الحدثين علـى النضـج ،

الجنسى ، أو على بداية دخول المراهق للمرحلة التى ينضج فيها جنسياً ويكون فيها قادراً على 
   . )١٩٩٧،٤١٤التوالد (عالءالدين كفافى،

حلة بالنسبة للمراهق المدخل إلى الرجولة . ومن هنا فإن نموه يهيئـه  وتعتبر هذه المر  
جنسياً، وذلك يحدث من نمو فى األير ( العضو الذكرى ) وفى الخصيتين ، ناهيك عما يحـدث  
من زيادة فى نسبة الهرمونات الذكرية لديه ، ومن ظواهر نمو األعضاء التناسلية واقترابها من 

الذى قد يكون فـى بعـض    Night Imationالالإرادى (االحتالم) النضج حدوث القذف الليلى 
  ) .١٩٩٨،٦،يوسف أسعدالحاالت مصحوباً بأحالم جنسية  (

عند الفتاه والخصيتين عند  ينالبلوغ يصاحبه نمو مواز فى الغدد التناسلية ، أى المبيضف  
سى عند الفتاه فى حوالى ، وكذلك فى األعضاء التناسلية الخارجية . ويكاد ينتهى النمو الجنالفتى

سن السادسة عشر أو الثامنة عشرة ، وعند الشباب فى سن الثامنة عشر أو العشرين  وهذا ما 
  .)١٩٩٦،٢٤٨(عبدالفتاح دويدار،يمكن أن نسميه بالبلوغ الفسيولوجى المتوسط 

فمع حلول البلوغ تحدث تغيرات حاسمة تعطى للحياة الجنسية الطفلية صورتها السـوية    
هائية، فقد كانت النزوة الجنسية يغلب عليه الطابع الذاتى ، أما فى البلوغ فهى تجد موضوعاً الن

جنسياً . وإذا كانت الجنسية الطفلية تستمد نشاطها من عدد من النزوات المستقلة ، فإنه فى فترة 
  . )١٩٩١،١٦٣(فيصل عباس، البلوغ يظهر هدف جنسى جديد خاضع للمنطقة التناسلية

ن نعرف البلوغ بأنه نضج الغدد التناسلية واكتساب الفرد معالم جنسية وجسمية ويمكن أ
جديدة، تنتقل به من مرحلة الطفولة إلى بدء النضج . وأحياناً ما نجد بعض المهتمين يرادفـون  
بين المراهقة والبلوغ ، باعتبار أن أوضح التغيرات التى تطـرأ علـى الفـرد هـى تغيـرات      

ك اختالفات فنية فى المعنى ، فكلمة مراهقة تعنى تغيرا فى مرحلة كاملة فسيولوجية ، ولكن هنا
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تبدأ بالبلوغ وتستمر حتى سن النضج ، أما البلوغ فهو يعنى تغير فى جانب واحد من النمـو ،  
  .)١٩٩٣،١٤٥،خرونوآ وهو النضج الجنسى ، كما يتمثل فى قدرة الفرد على التناسل (فرج طه

قة إلى تسارع التغيرات الجنسية فيها دون تمهيد نفسـى يعـد   وربما ترجع أزمة المراه  
المراهق ألنماط السلوك المتوقعة ، فتستمر معه مرحلة الطفولة النفسية وتتواصل دون انقطـاع  
وتتداخل المراهقة الجنسية والطفولة النفسية دون فواصل حاسمة ، وتظهر هذه األزمـة عنـد   

، فيهفو المراهق ألن يجـرب ويحـس    Sensation Hungerالمراهقين على شكل جوع حسى 
  . )٢٠٠٥،١٢٧عبدالمنعم الحفنى،(كل شئ إلى ويسمع وينظر 

وكذلك البكور الجنسى أو تأخر البلوغ الجنسى ، واإلفراط فى االستمناء الـذاتى ممـا      
يثبت نشاط الغدد الجنسية على مستوى معين يؤدى إلى عدم التوافق الجنسى الطبيعى مسـتقبالً  

د اختالالت فى إفرازات بعض الغدد ذات الصلة بنمو األعضاء التناسلية والنشاط الجنسى ووجو
، كالغدة النخامية والغدة الجاركلوية والغدد التناسلية ، والعقم ، والضعف الجنسـى ، والبـرود   

(عبـدالمطلب   الجنسى ، واألمراض العقلية ، ونقـص نمـو الخصـائص الجنسـية الثانويـة     
  .)١٩٩٨،٤٢٢القريطى،
د لوحظ وجود مشاهدات تشير إلى اضطرابات عضوية لدى األفـراد ذوى السـلوك   قو

الجنسى المنحرف، وذلك من خالل فحص حاالت الذين حولوا إلى المراكز الطبية ، حيث وجد 
%  ٢٧% ، ووجود عالمات إختالل عصبى دقيق لدى ٧٤أن معدل الهرمونات غير طبيعى لدى 

  . )٣٩٣-١٩٩٠،٣٩٢(محمود حموده، %٢٤وشذوذ الجينات الوراثية 
الجنسية بالغدد الجنسية التناسلية التى ال يبدأ إفراز هرموناتها إال  االضطراباتوترتبط  

بعد أن تنضج الغدد بسبب إفراز هرمون الفص األمامى من الغدة النخامية وهو المعروف باسم 
الية ووظيفة إفراز الهرمونات هرمون اإلنسال الذى ينشط الغدد الجنسية من حيث الوظيفة اإلنس

الجنسية األخرى .  ولذلك فالعالقة كبيرة بين الغدد الجنسية والغدة النخامية التى تعتبر منظمـاً  
كبيراً لجميع الغدد ، ومثيراً للغدد الجنسية . كذلك تتفاعل إفرازات الغدد الجنسية مع إفرازات أو 

م بالهرمونات الجنسـية الضـرورية للنضـج    هرمونات قشرة الغدة االدرينالية فى تزويد الجس
 . )١٩٩٧،٣٨٤عبدالرحمن سليمان، ( الجنسى

ونالحظ عند أغلب المنحرفين جنسياً ميالً شديداً للجنس مع تفضيل للذة الذاتية بشكل عام  
ه اآلخـر  والمنحرفون غالباً ضحايا احباطات عاطفية واضطرابات عصابية (الشذوذ هو الوج

انية باإلضافة إلى تأثرهم بأسباب وراثية وبيئية (أهل مدمنون أو مصابون ، أو ربما ذه)للعصاب
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بالسفلس أو منحرفون) وأسـباب فسيولوجية (خلل فى إفراز الهرمونات الجنسية) قد يكون من 
  . )١٩٩٥،١٥٤نتائجها حدوث الثنائية الجنسية (عبدالغنى الديدى،

  واجتماعية : ـ أسباب بيئية ٣
الوالدية الالسوية كالتدليل المفـرط  المعاملة يئية واإلجتماعية أساليب من أهم األسباب الب 

اللعب باألعضاء التناسلية ، أو على أحد الوالدين مما قد يؤدى إلـى   ىمما يؤدى إلى التثبيت عل
الجنسية المثلية ، أو اإلهمال الشديد فيفتقر الطفل إلى العطف والحنان والحب مما قد يؤدى إلى 

ية والرغبة فى االنتقام واإلفتقار إلى التربية الجنسية الصحيحة ، وتفكك الـروابط  النزعة الساد
األسرية ، وقسوة الظروف العائلية ، والعنوسة ، والطالق ، والترمـل ، ووفـرة المثيـرات ،    

  . )١٩٩٨،٤٢٢(عبدالمطلب القريطى،وانتشار مواد وسوائل مروجة للجنس ، وسهولة اإلنقياد 
ن األم تقرر أن من الخطأ تهيج الطفل جنسياً ، حيث إ ين عبءالوالد ومن هنا يقع على 

أن تترك لطفلها الحبل على الغارب . فهى تعتقد أنها تحسن صنعاً عندما تمنعـه مـن اللعـب    
اليدوى بعضوه. على أن هذا التحريم ال يحدث أثراً كبيراً وال يؤدى على أكثر تقـدير إال إلـى   

اإلشباع الذاتى . وأخيراً تلجأ أمه إلى أعنـف اإلجـراءات ،    تعديل فى طريقته للحصول على
فتهدده بأن تسلبه ذلك الشئ الذى يتحداها به ، ولكى تجعل التهديد أكثـر وقعـاً وأقـرب إلـى     
. التصديق ، تعلن عادة أنها ستكل التنفيذ إلى األب ، وتقول إنها ستخبره حتى يقوم ببتر القضيب

ال يحدث أثره إال إذا تحقق شرط آخر إما قبله أو بعده ، ولكـن إذا   والغريب حقاً أن هذا التهديد
تذكر أثناء التهديد منظر األعضاء التناسلية األنثوية ، والذى ينقصها بالفعل ذلك الجزء القـيم ،  

  ) .  ١٩٩٨،٦٣فيعانى أقسى صدمة فى حياته المبكرة (سيجموند فرويد،
البيـت  كـل مـن   جتماعية للمراهق فـى  وكذلك ثقافة المجتمع واضطراب التنشئة اال   

والمدرسة ، ووسائل اإلعالم المثيرة للرغبات الجنسية المكبوتة ، وقرناء السـوء ، وضـعف   
نها ، وطول البقاء فـى  يالوازع الدينى  وانعدام المثل العليا، وكثرة المحرمات مع تجميلها وتزي

لك تدنى األحوال المعيشية ، أو المؤسسات الداخلية كالمدارس ومؤسسات البنين وعالوة على ذ
  الثراء المادى المرتفع ، كل ذلك بمثابة أسباب اجتماعية وبيئية النحراف المراهقين جنسياً .

القضاء على الكبت الجنسى ، وتحرير قوى اإلنسان الحيويـة ، أى تحريـر النزعـة    ف
مكن أن تـؤدى إلـى   الجنسية الطبيعية ال يمكن أن يتم إال بإحداث ثورة جنسية ، فهى وحدها ي

أن الثورة الجنسية هى بمثابة عنصـر ضـرورى   "رايش" التحرير الحقيقى لإلنسان ، إذ يعتبر 
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للتحوالت األساسية ، ولتحرير اإلنسان من كل القيود االجتماعيـة واالقتصـادية والسياسـية    
     .) ١٩٩١،١٨٧واألخالقية (فيصل عباس،

بتغيرات بيولوجيـة نفسـية وتغيـر الـدور     المراهقة فترة بين الطفولة والرشد تتميز و
االجتماعى بالرغم من أن هذه الفترة معروف خصائصها إال أنها غير محددة الزمن فهى تمتـد  

سنة وتعتمد بداية ونهاية فترة المراهقة على الفروق بين األفراد والطريقـة   ٢١ -١٠من عمر 
  ) .Ramacharan,1991,139التى يحددها بها (

أن المراهقة فترة انتقال بين الطفولة والرشد  "رامشاندران"مع  "ىرسينكو" وكذلك اتفق 
سنة وتعتمد فى بدايتها على الثقافة  ٢١-١٨سنة وتنتهى فى  ١٣ - ١٠المبكر تبدأ فى حوالى 

المحيطة بالمراهقة و النمو البيولوجى وتشتمل فترة المراهقة على تغيرات بيولوجية ومعرفيـة  
  ) .Corsini,1994,23وتطور اجتماعى (

ويتأثر النمو االجتماعى السوى الصحيح فى المراهقة بالتنشئة االجتماعية مـن جهـة   
والنضج من جهة أخرى ، وكلما كانت بيئة الطفل مالئمة ساعد ذلك على أن يكـون عالقـات   
اجتماعية مالئمة عندما تتسع دائرة معامالته ، ويتصف النمو االجتماعى فى المراهقة بمظاهر 

وخصائص أساسية تبدو هذه المظاهر فى تآلف المراهق مع األفراد اآلخـرين أو فـى    رئيسية
  . )١٩٩٦،٢٥٢نفوره منهم وعزوفه عنهم (عبدالفتاح دويدار،

كما يحقق المراهق تقدماً إجتماعياً كبيراً فى هذه المرحلة ، حتى لتكـاد شخصـيته أن   
نقطة من النمو التـى سـيواجه بهـا    تتحدد فيها. فالمراهق يصل فى نهاية هذه المرحلة إلى ال

  . )١٩٩٧،٤٧١ولياته المهنية واإلجتماعية (عالءالدين كفافى،ؤمس
، هل األسباب التى ذكرناها تدفع  مهمومن العرض السابق يتبادر إلى أذهاننا سؤال    

لإلنحراف الجنسى فقط أم تدفع أيضاً إلرتكاب الجرائم الجنسية المتعارف عليها ؟ ، ولكى نتمكن 
  لفرق بين المشكالت والجرائم الجنسية  .ان الرد على ذلك يجب أن نعرف أوالً م
  
  المشكالت الجنسية والجريمة الجنسية :الفرق بين )  ٤( 

الجريمة الجنسية شكل من أشكال السلوك الجنسى يحرمها المجتمع ويعاقب عليها فـى    
هناك جرائم جنسية ترفضها كافة قوانينه . وهى تختلف من مجتمع آلخر كالبغاء والزنا ، وتظل 

المجتمعات وتلتزم فيها بتنفيذ القانون سواء كان عرفاً قبلياً فى المجتمعـات البدائيـة أم قانونـاً    
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متطوراً استقر عليه المجتمع وذلك من قبيل االعتداء الجنسى على األطفال واألفعـال القسـرية   
  ) .١٩٩٣،٢٧٦،وأخرونواإلغتصاب (فرج طه 

ظر العنف يثير بعض المنحرفين أكثر من الفعل الجنسى ، وهناك بعض السـاديين  فمن          
الذين يحدثون جروحاً بالغة فى ضحاياهم ، وقد يتضمن ذلك " العض والضـرب بالسـوط أو   
الحزام وحرق الضحية بالسجائر وشدها من شعرها لممارسة الفعل الجنسى الشاذ معها أى الفعل 

  ) .١٩٩٦،١٣٤لعيسوى،(عبد الرحمن ا Analالشرجى 
والعنف الجنسى دائماً كان متركزاً على اإلغتصاب والخطاب الشـفهى العنيـف فـى    
المناقشة، وهذا العنف الشفهى له معيار فى أغلب األحيان ويتعرض لـه النسـاء والرجـال ،    
وطبيعة هذا العنف الجنسى تتحدد تبعاً لنوعية هذا العنف ومكان حدوثه وماهى أسبابه وكيـف  

  . (Mouzon,et al.,2005,16–21)ن منعه يمك
وقد وجد أن بعض مشاهد الفيديو الموسيقية تقدم مشاهد إساءة معاملة النساء والعنصرية 
والتعصب األعمى والجنس والعنف وبخاصة ضد النساء واستخدام األسلحة الناريـة وتعـاطى   

بها مشـاهد إغـراء    المخدرات ومعلومات سلبية عن الزواج واألسرة والعمل ، وكذلك قصصاً
(جوديت جنسى ، وكل هذا يخرج المراهق من حيز المشكلة الجنسية إلى حيز الجريمة الجنسية 

  ). ٢٠٠٥،٢٧٧إفرا،
فالجريمة الجنسية سلوك ينتهك القواعد األخالقية الجنسية ، والمجرم الجنسى هو الفـرد  

نسى اإلجرامى هو المضـاد  الذى ينتهك القواعد واألخالق الجنسية فى المجتمع . والسلوك الج
للمجتمع ويخالف معاييره األخالقية . فإذا كان المنحرف من صغار السن أو األحـداث  فـإن   
جريمته تسمى جنوحاً  وأما إذا كانت الجريمة الجنسية بعيدة عن المألوف والمعروف والسوى 

   . )٢٠٠٥،٢٤٢(عبدالمنعم الحفنى،من السلوك فإنها تعد شذوذاً 
طفال مرتبطة بإنتشار القسوة على الطفل والتعـرض  تداء الجنسى على االظاهرة اإلعو

% من الذين تعرضوا لإلهمال الطبيعى والعـاطفى فـى   ٩٠أن لذلك نجد لإلضطراب العقلى ، 
الجرائم الجنسية فـى األطفـال    لإلنتهاك الجنسى فيما بعد ، وهذه اًالطفولة كانوا األكثر تعرض

ـ  لك للكآبة ومحـاو تعرضهم بعد ذ  Saylors, et)صـحية عديـدة    تكالالت االنتحـار ومش

al.,2006,32 –42) .  
وقد وضعت الضوابط القانونية لحماية الطالب المراهقين من المضايقات الجنسية ، ففى 

قضت محكمة إتحادية بالواليات المتحدة األمريكية على طالب بالمرحلة الثانويـة   ١٩٩٨عام 
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غرامة مالية ضخمة لتعمده المضايقة الجنسيـة لزمالئه ويسكونسن بدفع والية رس امداحدى ب
.(Merrow,2004,19-32) 

هناك مشكالت أخرى أكثر خطورة على حياة الضحية قد تلحق بها األذى أو قد كما أن 
تسبب لها الوفاة . مثل هذه المشكالت الجنسية تتضمن جانباً إجرامياً أو جنائياً ، ولذلك ال يصلح 

نوع الجنسى ، وإنما األصوب استخدام اصطالح الشـذوذ أو االنحـراف   استخدام اصطالح الت
الجنسى وبطبيعة الحال تختلـف هـذه االنحرافـات فـى درجـة خطورتهـا (عبـدالرحمن        

  ) .١٩٩٦،١٣٠العيسوى،
الجرائم الجنسية فى إطار ما يعاقب عليـه القـانون مثـل     العلماء والباحثونقد وضع و

والتحرش الجنسى باألطفال وأى لقاء جنسى شاذ يسـبب   اإلغتصاب والبغاء وشبكات الدعارة
الهلع والفزع فى المجتمع ومالمسة النساء والفتيات فى األماكن العامة ، أمـا أنمـاط السـلوك    

بمالبس الجنس اآلخر أو التلصص الجنسى أو غير ذلك تم وضعها  كالتشبهالجنسى غير السوى 
  .ج النفسى أو العالج الطبى ت الجنسية التى تخضع للعالمشكـالتحت مظلة ال

  
  :ذوي اإلعاقة السمعية  لدى المراهقين المشكالت الجنسيةأنماط بعض )  ٥( 

المشكالت الجنسية إلى الفئات التالية وهى األكثـر شـيوعاً ، وتشـمل     يمكن تصنيف  
إضطرابات فى المثير الجنسى ، وإضطرابات فى موضوع الجنس ، وإضطرابات فى التعبيـر  

  ) .١٩٩٥،٣١٣(سامى على،عن الجنس 
ثالثة أنماط من المشكالت الجنسية الشائعة بين فئات المراهقين  ويعرض الباحث الحالي  

الذكور بشئ من التفصيل وهى التلصص الجنسى حيث أنه يعد من اضطرابات المثير الجنسـى  
لـى  والعادة السرية والجنسية المثلية حيث أنهما من اضطرابات فى موضـوع الجنس وذلك ع

   -النحو التالى :
  Voyeurism التلصص الجنسي .١

كنزعة غريزية جزئية وإن اتصل  Scoptopheliaالتلصص الجنسى يرتبط بالنظارية   
والتذوق  "وبخاصـة لدى الفتشيين"بحواس أخرى غير النظر من قبيل حاســة اللمس والشم 

 ) .١٩٩٣،٢٩٨،وأخرون ( فرج طه "وبخاصة لدى اللعاقين وما إليهم"
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ويعرف التلصص الجنسي باختالس النظر حيث يميل الفرد بصورة ملحة إلـى النظـر    
على المناطق الجنسية لآلخرين ، أو مشاهدتهم فى فعل جنسى . ويعد هذا مثيراً جنسـياً لـه ،   

 ) .١٩٩٥،٣١٤ويحصل على لذته الجنسية (سامى على،

لنى أو من وراء األبواب كما أنه رؤية اآلخرين وهم يمارسون العالقات الجنسية بشكل ع  
المتلصص رغبته وغريزته ، وبدون ذلك ال توجد  عندوالنوافذ أو األفالم والمجالت مما يستثير 

  ) .٢٠٠٢،٥١٢(اسماء الحسين،إثارة لديه 
المشاكزة أو البصبصة ، حيث يحصل الفرد من خاللها علـى اإلشـباع   أيضاً سمى يو

ى السوى أو يخلعون ثيابهم ، والمريض عادة ما ناس يقومون بالعمل الجنسأالجنسى من رؤية 
من جنس مغاير ، وال ينبغى االحتكاك بالشخص الذى يختلس النظر إليه ، وقد يحصـل   يكون

على شهوته باالستمناء أثناء النظر أو بعد ذلك متخيالً ما شاهده فى الضحية من عورات كمـا  
  . )١٩٩٩،١٩٥ظ (محمد عبدالرحمن،تراوده تخيالت حول المباشرة الجنسية مع الشخص المالح

وتتخذ البصبصة أحياناً شـكل مشاهدة األفالم اإلباحية المعروفة باألفالم الجنسيـــة (  
بورنو) أو حضور حفالت التعرى فى النوادى الخاصة ، وقد يكون فـى أسـاس البصبصـة    

الرغبة الطفلية فى فضولية جنسية مكبوتة بفعل القمع الشديد لها . كما قد يكون فى أساسها تلك 
بعض بهـذه الفضـولية   مشاهدة الجماع بين الوالدين أو ما يسمى بالمشهد األولى وقد يتسامى ال

ة فتتحول إلى فضولية علمية أو إلـى الهـوس بالتصـوير الفوتـوغرافى (عبـدالغنى      يسالجن
  . )١٩٩٥،١٦٥الديدى،

لكشـف أو النـزوع   االستطالع الجنسى واللعب الجنسى يتخذان صورة االتجاه العام لف
أن هذا الميل لالستطالع الجنسى ليس له لـون أو طـابع    "برتراند رسل"للمخاطرة ، كما يذكر 

معين فى دور الطفولة األولى ولكنه جزء من الميل لالستطالع العام الذى يتصف بـه الطفـل   
  ).٢٠٠٥،١٠٥(أحمد عبدالسالم،

تكررة أو خياالت جنسية ويتميز اضطراب التلصص الجنسى بحفزات جنسية شديدة وم  
عراه ، ويهدف هذا التلصص للحصول هم مثيرة مرتبطة بمالحظة آخرين يمارسون الجنس أو 

على إثارة جنسية وال يحدث عن نشاط جنسى ، وتحدث الذروة الجنسية عادة من خالل العادة 
الضطراب قبل السرية أثناء التلصص ، أو بعد ذلك من خالل تذكر ما شاهده مسبقاً ، ويبدأ هذا ا

  ) .١٩٩٠،٤٠٢سن الخامسة عشرة ثم يصبح مزمنا بعد ذلك (محمود حموده،
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العشرينات . وهـؤالء الشـواذ ال يحـاولون     سنوينتشر هذا الشذوذ لدى الرجال فى 
الحصول على اللذة الجنسية فى أماكن معينة كالشواطئ ألن التبصص هنا يكون مقبوالً إجتماعياً  

  . )٢٠٠١،٢٨٤رق النظر فى موقف أكثر مخاطرة (حسين فايد،ولكنه يتلذذ حينما يست
وهناك التلصص المتعارف عليه والمعلن عنه من خـالل وسـائل اإلعـالم المرئيـة       

كالتلفزيون والسينما والفضائيات العربية واألجنبية ، وإن كانت هذه الوسائل متاحة للجميع وغير 
لها ، إال أن بعض ما تعرضه يـدخل فـى بـاب    مجرمة قانوناً لمن يبثها أو المتابع والمشاهد 

التلصص الجنسى ، لما تحتويه هذه القنوات اإلعالمية من مشاهد جنسية صارخة ومواد إباحية 
جنسية ال يمكن مشاهدتها على مأل من األسرة بشكل طبيعى ، ولكن تتم خلسة فـى تجمعـات   

البث الهوائى إلستجالب المتعـة  الشباب ، أو فى المقاهى المغلقة ، وإلى غير ذلك من استغالل 
  المحرمة .

المسـتوى االقتصـادى   -نوع التعليم  -وقد لوحظ أن المتغيرات الديموجرافية ( النوع 
االجتماعى) ال يؤثر على استغراق المراهقين فى المشاهدة أو صلتهم باألفالم السينمائية ، وأن 

ن فائدتها وذلك لما تقدمه من مشـاهد  المراهقين يؤمنون بأن ضرر األفالم على المجتمع أكبر م
جنسية مثيرة وأنماط اجتماعية تدعوا لالمباالة واإلستهتار ، ووجدت عالقة سلبية ذات داللـة  
إحصائية بين تعرض المراهقين لألفالم السينمائية واالشباعات التى يسعون إلى تحقيقهـا مـن   

رر النـاجم  إقتناع المراهقين بالضخالل المشاهدة . ومع كل هذا فإن إغراء المشاهدة أكبر من 
  ) .١٩٩٧،عنها(عبدالرحيم درويش

استراق النظر ليس من األفعال الالجتماعية أو اإلجراميـة  مما تجدر األشارة إليه أن و   
الخطيرة ويمكن الشفاء منه بالعالج النفسى قصير األمد ، غير أنه قد يحدث أن يتدرج األمر إلى 

الج ، كأن يدفع بصاحبه إلى محاولة اغتصاب أو إلـى إشـعال   ما هو أخطر من ذلك إذا لم يع
الحرائق وكالهما من األفعال التى قد يأتيها بعض المنحرفين عندما يشتد بهم الوجـد الجنسـى   

  . )٢٠٠٥،١٥٧(عبدالمنعم الحفنى،ويضل عنهم الموضوع الذى قد يكون اإلشباع لهذا الهياج 
خذ أشكاالً وأنماطاً تختلف عن مفهوم النظر ولعل التلصص الجنسى فى العصر الحديث أ   

العادى لكل ما هو يحمل أموراً جنسياً ، فقد أصبح التلصص الجنسى فى إطار تكنولوجى غيـر  
عادى، حيث أصبحت هناك وسائل تفوق كل التصورات والتخيالت ، وقد بدأت وسائل التلصص 

كن للمشاهد من خاللها رؤية تأخذ شكالً غير مألوف مع اختراع نظارات ذات عدسات خاصة يم
الجسم البشرى بغير مالبس ، ثم ظهرت شبكة اإلنترنت بكل ما تحمله من وسـائل تكنولوجيـا   
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عالية وصلت بالمتلصص جنسياً عبر شاشة الكمبيوتر لممارسة الجنس داخل غـرف خاصـة   
  ة .   يللمحادثات الجنس

يصبح مثاراً عندما يشاهد  خطيرة ، ولكنها مزعجة ، فالمتلصص تفهذه االنحرافات ليس  
الناس اآلخرين ينخرطون أو ينغمسون فى النشاط الجنسى ، وخاصة إذا استطاع أن يتجسس أو 

  ) .١٩٩٦،١٣١(عبدالرحمن العيسوى، To peep or spyيسترق السمع 
  : أنماط التلصص الجنسي -

ديـة  التلصص الجنسى شأنه شأن أى شئ يتطور بتطور العصر ، فقد بدأ بالرؤيـة العا   
بعـض   يعرض الباحث الحاليووصل إلى أعلى درجات إستخدام الوسائل التكنولوجيا ، ولذلك 

أنماط التلصص الجنسى المختلفة ابتداء من مجرد الفرجة الجنسية داخـل الكتـب والمجـالت    
  استخدام وسائل االنترنت على النحو التالى : ـإلى ووصوالً 

  : Sexual Sights الفرجة الجنسية( أ ) 
وهو االكتفاء بالصور والمؤلفات الجنسية ، والفحش الجنسى ، ومشاهدة الكتابة والرسم  

الجنسى خاصة فى دورات المياه واألماكن العامة ، وكذلك المجالت الجنسية التى يتم تـداولها  
 . )١٩٩٧،٤٥٥خلسة ، ومشاهدة األفالم الجنسية (حامد زهران،

دى إلى إثارة المراهق جنسياً بشكل دائم فى النقاط وقد تم إجمال الفرجة الجنسية التى تؤ 
  -التالية: 

أفالم الخالعة التى تعرض فى السينما أو على شاشة التليفزيون ، تلك األفالم التـى تـتكلم     - ١
 عن الجنس ال لغرض تربوى شرعى ، وإنما لإلثارة .

احة ودور بيع بسالصور العارية المرسومة على األوراق البريدية وطوابعها ، وفى أندية ال - ٢
 الصور والتحف .

الجرائد والمجالت التى تعرض الجمال الجسمى واأللبسة الداخلية ، والتى تظهر من خاللها  - ٣
 المفاتن الجسدية .

الكتيبات التى ترسم األعضاء التناسلية ، واألفعال المخلة بالحياء ، والتـى توجـد بـبعض     - ٤
 ظالم وفى خفاء .األكشاك ، قد تعرض أحياناً جهراً ، وطورا فى ال

قصص الخالعـة التى تظهر فى بعض الكتب مثل كتاب " الروض العاطـر " وكتــاب "   - ٥
   )٢١٥-١٩٩٢،٢١٤(عبدالرحمن الجزائرى،رجوع الشيخ إلى صباه " 
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ازداد فى بعض المجـالت عـرض   " والش تشايلدرز وجوتوفر وليبر " وتبعاً لما يقوله   
فيها عرض الموضـوعات الجنسـية الصـحية    الموضوعات الجنسية غير الصحية وتناقص 

  . )٢٠٠٥،٢٧٨(جوديت إفرا،
يحاولون التعرف من المعلومات التى يستقبلونها مـن األفـالم السـينمائية     فالمراهقون  

والتلفزيون على طبيعة العالم الذى يعيشون فيه وكيف يتصرفون كأشخاص راشدين ، فهم يرون 
لمعلومات عن الحياة وعن المشكالت التى يحتمل أن أن األفالم السينمائية هى مصدر جيد من ا

  . Steele,2002, 227-252)يواجهونها كراشدين (
جوانب سلبية كثيرة بالنسبة لوسائل اإلعالم ، وهذه الجوانب السـلبية ذات   إال أن هناك  

وانفعالياً تأثير ضار غير مرغوب فيه تربوياً ونفسياً واجتماعياً ومعرفياً وتعليمياً ولغوياً وحركياً 
(نوال بالنسبة لألفراد ، خاصة فى مرحلة المراهقة ، وذلك من خالل التقليد والمحاكاة والنمذجة  

  .)٢٠٠١،١٤٣عطية،

  : Sexual Satellites الفضائيات الجنسية(ب) 
أن وسائل االتصال اإلعالمى المنتشر بصوره المختلفة ) ٢٠٠١( محمدأكدت دراسة عيد 

إلى زيادة إنتشار اإلنحرافات الجنسية المتمثلة فـى الجنسـية المثليـة     والمتزايدة حولنا تؤدى
وممارسة العادة السرية والميل إلى اإلغتصاب وكذلك ضعف مفهوم الذات نتيجة مشاهد الجنس 

  .المتكررة والمتنوعة بأشكال أكثر جاذبية وإثارة لدى المراهقين 
ات كان هناك فـزع  يالتسعينخالل فترة  هأن )٢٠٠٤( Beckerبيكر وقد كشفت دراسة 

متواصل قد استفحل من الفحش فى وسائل اإلعالم وآثاره النفسية المـدمرة علـى المـراهقين    
  . والبالغين الذين يبحثون عن شئ ما منفعل للمشاهدة

اهد المرتبطـة بـالجنس ،   فالفروق فى السن والجنس تؤثر على اختيارات الصغار للمش
ستخدمون معظم وسائل اإلعالم ، كى يحصـلون منهـا علـى    فى سنوات التعليم ي فالمراهقون

  .  ) Sutton et al., 2002,25-55معلومات عن التربية الجنسية (
التساؤل حول أسرار  يتأتى لهالمراهق الذى يجتاز مرحلة نمو جسدى وعقلى وجنسى و

بحث عـن  الحياة . وهو اليملك الجرأة على طرح أسئلته هذه على الراشدين المحيطين به ، في
ضالته فى شاشات التليفزيون والسينما ، ثم إن المكوث أمام هذه الشاشات يفسح المجال لألحالم 

  . )١٩٩٧،٧٦نزها الخورى،(وللشرود 
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اإلمكان الحصول على أكثر من  فيانتشار األقمار الصناعية بصورة مذهلة جعل كما أن 
للعروض الجنسية للفتيات  قمر صناعى فى آن واحد ، وأصبحت هناك قنوات فضائية مخصصة

وقنوات أخرى   "  Venusو "   " Girls Hotساعة متصلة مثل قنوات "  ٢٤تعمل على مدار 
للممارسات الجنسية الشاذة ، وتتبارى األقمار الصناعية فى احتواء أكبر عـدد مـن القنـوات    

  اإلباحية لجذب أكبر عدد من المشاهدين . 

  : Emails  رسائل البريد االلكترونى(ج) 
وهى رسائل يمكن إرسالها واستقبالها عبر شبكة اإلنترنت من خـالل عنـوان البريـد     

االلكترونى الخاص بكل فرد ، وهذه الرسائل ترسل مكتوبة ويمكن إدماج الصور الجنسية مـن  
 خاللها ، ويتم التبادل بين المعارف واألصدقاء وخاصة بين المراهقين .

  :  Sexual Sites  مواقع اإلنترنت الجنسية( د)  
أن  )١٩٩٨(اتضح فى دراسة مسحية أجريت بواسطة أحد معاهد البحوث األمريكية عام 

صحيفة من المعلومات التى ال رقابة عليها ، وأيضاً من موضوعات التسلية موجودة  ٣٢٠هناك 
 .) ٢٠٠٥،٣٣٧على شبكة اإلنترنت (جوديت إفرا،

اإلنترنت ، بالرغم من أنه ليس مصدراً على معلومات جنسية من  ونيحصل المراهقكما 
  . )(Sutton et al.,2002,25-55عاماً لمثل هذه المعلومات

صفحات على شبكة اإلنترنـت تـتم فيهـا     مراهقين يفتح لهموهناك نسبة ضئيلة من ال
مناقشات وكتابات تتضمن معلومات عما هو وارد فى الصحف وشعر ومقاالت وسير ذاتيـة ،  

  . (Stern,2002,265-285) اً بالصور والموسيقى ن هذا مصحوبوقد يكو
الوصوُل للشبكة العالميـة فـرص    مثلفاإلنترنتَ أداةُ كثيرة اإلستعماُل هذه األيام ، وقد 

 والقلق للخوف موضوع بل المراهقين كَانن قم عظيمةَ، ولكن على أية حال إستعمال اإلنترنت
والموظفين المسؤولين عن تطبيق القانون ، وقد وجد الباحثون من قبل العديد من المربين واآلباء 

  . ( Crisanto,2006,6332) % من اإلستعماِل لشبكة اإلنترنت كان من الشباب ٨٤أن حوالى 
نتاج الفكر الغربى واألمريكى ، فكثير وكل روافده وما يتعلق به والمعروف أن اإلنترنت 

بادئنا ، وخلقنا ، وديننا ، فهناك أمور ال ترضاها النفس من موضوعاته تتعارض مع قيمنا ، وم
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، ومواقع إباحية جنسية ، وتجسس ، وحوادث نصب واغتصاب ، وقيم فاسدة ، من عقائد هدامة 
وأفالم فيديو تدعو إلى إقامة عالقات شاذة ، ومواقع لبائعات الهوى بالصـوت والصـورة دون   

  . )٢٠٠٣،٤٣حى الدين،(محمود مة ود قانونية أو أخالقية رادعيـق
مواقع مخصصة لعروض جنسية مختلفة بتقنيات متطـورة   ويوجد على شبكة االنترنت 

تعمل على جذب المراهقين وضعاف اإلرادة ، وتتيح لرواد هذه المواقع سـهولة التنقـل بـين    
صفحاتها مع كثافة العرض ، وتركز هذه المواقع على ما يعرف بالفيوريزم أى التلذذ الجنسـى  

  لمشاهدة لألعضاء التناسلية للجنس اآلخر .  با
  : Chatting Rooms  غرف المحادثة(هـ) 

هى مواقع توفر المحادثة المباشرة بين الجنسين فى أى وقت ودون أى قيود ، ويمكـن  
 . للمتحدثين االنتقال من موقع المحادثة العام إلى محادثة خاصة ال يطلع عليها سواهما

ام غرف المحادثة على شبكة اإلنترنت بسرعة منـذ أواخـر   وقد تم التوسع فى استخد
ات (جوديـت  يات وكان هذا التوسع يسير بمعدل كبيـر كـل عـام خـالل التسـعين     يالثمانين
  .) ٢٠٠٥،٣٣٧إفرا،

وال يقتصر األمر عند هذا الحد بل أشارت الدراسات إلى كثرة التـورط فـى عالقـات    
الجنس اآلخر ومن المؤسف أن اإلنترنت يقتحم جنسية فعلية عبر غرف المحادثة والحوارات مع 

البيوت ويتاح خالله كل األحاديث دون تحفظ أو خوف ويكون من السهل الحصول على المتعة 
خفـى  تالجنسية سواء بطريقة شاذة من خالل المشاهدة للصور المتتابعة أو اللقاءات الفعلية وال 

(محمود محـى  الم اليومية بسبب اإلنترنت الجرائم والخيانات الجنسية التى تعكسها وسائل اإلع
  . )٢٠٠٣،٨٥الدين،
  : Pictures Message of Mobile  رسائل الهاتف المحمول المصورة(و) 

) أسهل وأسرع فى تداولها ، بـل   تيالاأصبحت اآلن رسائل الهواتف المحمولة ( الموب 
هذا المجال وأسفر عن وأصبحت أكثر إنتشاراً وخصوصاً بعد التطور التكنولوجى الذى اجتاح 

رسائل مصورة  بتصوير الفيديو ، وبالتالى يمكن إرسال مشاهد بالصوت والصورة من هاتف 
  آلخر، تحوى العديد من العروض الجنسية وكذلك مشاهد المواقعة الجنسية .

  : Masturbationاالستمناء )   ( ـ  العادة السرية ٢
رة آلية نتيجة للتكرار ، ويتصف بنوع من العادة نمط سلوكى مكتسب يقوم به الفرد بصو  

  . )٢٠٠١،١١١(نوال عطية،الثبات النسبى ، حيث يمكن حدوثه بنفس الطريقة عند كل استثارة 
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ن اإلستمناء هو إخراج سائل إأما اإلستمناء فهو مصطلح أكثر دقة للعادة السرية ، حيث 
ـ   المنى المعروف بالنطفة ، وهو سائل أبيض غليظ تسبح فيه الحي ه أووانـات المنويـة ، ومنش

إفرازات الخصيتين ، ويختلط به إفراز الحويصلتين المنويتين والبروستاتا وغدد مجرى البول .                                       
  ) .١٩٩٨،٥٩٢(المعجم الوجيز،

ولعل مصطلح االستمناء ومصطلح اإلمناء يوضحان الفرق الدقيق بين إخراج السـائل    
خروج السائل وبصورة غير طبيعية عن طريق ممارسة العادة السرية بأشكالها المختلفة المنوى 

  المنوى نتيجة الجماع الطبيعى مع إمرأة . 
ن اإلمناء هو إفراغ السائل اللقاحى المسمى بالمنى والذى يحتوى على الحيوانات إحيث   

دة ، إذ أن اإلحساس اللذيذ الـذى  المنوية عن طريق القناة البولية وال يتم هذا اإلفراغ دفعة واح
يسببه احتكاك القضيب المتكرر بجدران المهبل يزداد شيئاً فشيئاً حتى يصل إلى قمته فيسـتثير  

  .)٤٧-٢٠٠٥،٤٦إفراغ المنى فى المهبل على دفقات متقطعة متعاقبة (أحمد عبدالسالم،
 واحد وثالثين"عبير "رية بديالً عن االستمناء تومن المصطلحات الشائعة فى العامية المص  

ويستخدم البعض تعبير"العادة السرية" لشيوع ممارستها فى السر ، كما أن مـن المصـطلحات   
المهجورة التى عبرت عنها اللغة العربية فى التراث العربى تعبير "جلد عميرة " إذا يكنى عـن  

بير مجـازى إذ أنـه   القضيب تأدباً بعميرة . وتجدر اإلشارة إلى أن تعبير االستمناء فى ذاته تع
مشتق من المعنى كداللة عن نتاج العملية نفسها ، ونحن نعرف أن ممارسة العملية قد تتم قبـل  
 البلوغ ، بل هى تتم فى الطفولة المبكرة أيضاً دون تحقق المنى بطبيعـة الحـال (فـرج طـه    

  ).١٩٩٣،٨٧،خرونوآ
سبة للحركة المتكررة وقد عرفت العادة السرية فى التراث اإلسالمى باسم الخضخضة ن  

أشبه بخض اللبن فى صوره القديمة للوصول بـه   والمنتظمة التى تجرى على القضيب ، وهى
لحالة من التجبن ، وقد ذكرت كلمة الخضخضة فى الحديث النبوى الشريف حيث سـأل أحـد   
 الصحابة الرسول صلى اهللا عليه وسلم عن حكم الشرع فى ممارسة العادة السرية فقال : " يـا 
رسول اهللا ما تقول فى الخضخضة ؟ ، فقال النبى : لو علمت فاعلها ما أكلت معـه " ، وفـى   
الوقت الراهن أصبح لمصطلح العادة السرية أكثر من تعبير دارج على ألسنة المراهقين يتناقلونه 

  ).٢٩، ٢٠٠٤عامر عوض،فيما بينهم حسب اللغة العامية للعصر الحالى (
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  :سرية ) ممارسة العادة ال١   
للممارسة مفاهيم متعددة تصب كلها فى إناء واحد وهو إستعمال العضو الذكرى بشـكل  

مفهوم ممارسة العادة السرية من منظور  ويعرض الباحثأو بآخر الستجالب الشهوة الجنسية ، 
  تاريخى وطبى ونفسى وما يصاحبها من مشاعر وأحاسيس متضاربة .

بالجنس اإلنفرادى وهو يفسر القلق الشـامل الـذى   فالعادة السرية أو اإلستمناء يعرف  
أصاب العالم الغربى منذ القرن الثامن عشر وحتى القرن العشرين ، وهى مشكلة حاول بحثهـا  

لسرور الذى يحدث نتيجة الممارسة لإلستمناء واكثير من العلماء وباألخص حالة القبول الجنسى 
(Darby,2003,205)    (.  

خالقية والدينية حول أخطار اإلسـتمناء واألضـرار الصـحية    وقد سيطرت الفلسفة األ
الناجمة عن اإلفراط فى الممارسة . وقد عرفت الجمعية التوكيدية اإلستمناء بـذنب " أونـان "   

ية وفلسفة تيين ، بينما الفلسفة األرسطوطالوذلك تبعاً للمفهوم اإلنسانى بين علماء الدين البروتستان
ل المنوى يشبه العربه التى ترسل الروح اإلنسانية الخالـدة وكـذلك   " ثوماتيك " رأت أن السائ

التعبير الالهوتى للمنى كان على نفس السياق يرى أن سكب المنى أثناء اإلستمناء يعد قتل لهذه 
    .(Stolberg,2003,701) الروح وبالتالى يستوجب العقاب من اهللا 

رس لالستمناء شرير ، وقد أيدت فعلم الالهوت اليهودى والمسيحى إعتبر الشخص المما
السلطات الدينية ما طرحته الحكمة الطبية الجديدة وهو أن اإلستمناء ضار جسدياً ، وهـو مـا   

وضع فى الدليل الطبى ، وكان المحافظون الدينيون يواصلون وصـف المسـتمنى بالخـاطئ                                   
(Darby,2003,205–210) .  

 فى القـرن التاسـع عشـر و   التي كان يلقاها المستمني معاملة الة بين وقد عقدت مقارن
الهبوط فى االعتقـاد   بين الهوس باإلستمناء و"داربي" اضطهاد السحرة فى نفس الفترة ، وربط 

حول تلك األمراض التى كانت تعتبر بمثابة العقاب القدسى للذنب ، وكان أى مرض يظهر فـى  
  .  (Darby,2003,737–757)اإللهى لجرم اإلستمناء ذلك الوقت يرجعوه إلى العقاب 

وتعنى الممارسة فى حد ذاتها قيام الفرد بالفعل الجنسى مع نفسه عن طريـق مالمسـة   
ومداعبة أعضائه الجنسية كعملية بديلة للجماع الجنسى . وتنتشر هذه العملية فى الذكور أكثـر  

فى العالقـة   تمرار عليها إلى مشكالمن اإلناث ، وخاصة فى سن المراهقة ، وقد يؤدى االست
  ) .١٩٩٥،٣١٥(سامى على،الجنسية بعد الزواج 
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رجل  ٥٣٠٠رجل من أصل  ٥١٠٠ماستر " بأن  -جونسون  -وتشير دراسات " كنزى 
% من العينة ٩٥% ـ  ٩٠بحثت حاالتهم الجنسية وجد أنهم يمارسون العادة السرية أى بنسبة 

ومية ، وحين يمارسها المراهقون يومياً أكثر من مرة فإنها المدروسة . وقد تكون أسبوعية أو ي
تصل بهم لمستوى الخطورة واإلسراف ، وتستمر مع البنات والشباب لمرحلة ما بعد الـزواج  

السـلوك ، وهـى مرتبطـة    في وتتنوع عندهم أساليبها وتصبح ممارسة مرضية حين تتحكم 
  ) .٢٠٠٢،٥١١(اسماء الحسين،بالنرجسية ارتباطاً وثيقاً 

اإلثارة الذاتية لإلعضاء التناسلية بقصد اللذة الجنسية وقـد   ابأنهالعادة السرية عرف تو
% من اإلناث يلجأون لالستمناء فى فترة مـا مـن   ٦٢%  من الذكور ، ٩٢أثبتت دراسات أن 

حياتهم  وترتبط بهذه العادة مشاعر إثم وقلق وتوتر ، وقد يلجأ إليها بعض المتزوجين كنوع من 
حو النفسى للموضوع الجنسى السوى ويصاحب االستمناء مجموعة من الخياالت الخاصـة  الم

س مرضاً قائماً بذاته (إبراهيم يبموضوع الجنس  وهو عرض لتداعيات عدم التوافق النفسى ول
  . )١٩٩٧،١٣٩عيد،

كل الرجال تقريباً وثالثة أرباع اإلناث مارسوا العادة السرية بعض الوقت فى حياتهم ، ف
المصـحوبة  هى مالمسة األعضاء التناسلية بقصد الشعور باللذة سواء صاحبها هذه الـذورة  و

لدى األنثى أو صاحبها هذه الذروة المصحوبة بالقذف لدى الرجال ، أو  لم تصاحبها أى بالهزة 
  ) . ١٩٩٠،٣٨٨من الهزة أو القذف كما فى حالة األطفال (محمود حمودة،

كل عمل يحصل فيه الفرد على اللذة مـن غيـر    -السرية  أي العادة –كما أنها تعتبر   
طريق الجماع وهى من العادات التى تسبب الذعر لآلباء والمدرسين وهى أكثر انتشـاراً بـين   

رلوت بهلر" ذلك بأن الحاسة الجنسية عند البنين االمراهقين من البنين منها عن البنات وتعلل "ش
كنها فى البنات عامة وموزعة على مساحة كبيرة من محلية ومركزة فى األعضاء التناسلية ول

  ) .٢٠٠٥،٩١سطح الجسم (أحمد عبدالسالم،
  : ) أنواع االستمناء٢

  -يوجد االستمناء في أشكال عديدة منها :   
  االستمناء الذاتي : -١

عادة ما يكون االستمناء ذاتياً ، وإن كانت بعض أشكاله تتم عبر عالقات تبادلية يقوم كل   
   Mutual" ها بدور يد المستمنى ، وهو ما يطلق عليه "االستمناء المتبادل أو التبادلىفرد في
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Masturbation  خرونوآ ( فرج طهوقد يكون بين أفراد الجنس الواحد ، أو جنسين مختلفين  ،
١٩٩٣،٨٧. (  

    االستمناء االعتيادي : -٢
أى الذى يدأب المرء  Habitual Masturbationهناك ما يعرف باالستمناء االعتيادي 

عليه ويأتيه سراً ، وقد يفعله عدة مرات فى اليوم الواحد وكل يوم ، ويدفعه إليه القلق المفرط ، 
ومنه نـوع يترافـق    Pathological Masturbationولذا يسميه البعض االستمناء المرضى 

مع مالبس النساء واالنحرافات الجنسية كأن يكون الشخص مصاباً بالفيتيشية مثالً فيهوى أن يج
  . )٢٠٠٥،٢٠أو غير ذلك من متعلقاتهن ويالمسها أو يرتديها أثناء االستمناء (عبدالمنعم الحفنى،

وإن كان هناك رأى آخر يرى أن االستمناء أمر طبيعى فى األساس خاصة فى المراهقة 
ألنه المخرج الوحيد لتنفيس الرغبات الجنسية عند المراهق . وهو نشـاط ضـرورى خـالل    
المراهقة ألنه يمكن الفرد من اإلحساس الجنسى وتكوين الهويات الدالة على نضجه التناسـلى .  

مة صورة الجسـد مـع صـورة    ءوهو كذلك يساعد المراهق على إظهار هويته الجنسية ومال
الشخص الذى بلغ نضجه الجنسى ولكن بعد المراهقة ، يعتبر االستمرار فى االستمناء انحرافـاً  

  .)١٥٧-١٩٩٥،١٥٥ا مع إمكانية ممارسة العمل الجنسى الطبيعى(عبدالغنى الديدى،جنسياً السيم
أن المراهقين أثناء المراهقة المبكرة ال يكون لهم تجربة لقاء جنسى ، فضـالً عـن   كما 

أنها قبوالً ضمنياً لعدم ممارسة "هالبيرن" ترى  ولذلككون العادة السرية مخرجاً جنسياً طبيعياً ، 
  .(Halpern,2000,328)جنس حقيقي 

ويرى البعض أن هذا النشاط الجنسى ال يسبب ما يسببه اإلتصال الجنسى من أمـراض  
  .(Darby,2003,205–210)  وبالتالى فإن اإلستمناء آمن نسبياً 

وهذا الرأى مردود عليه ألن أصحابه يرون أن اإلستمناء أمر حيوى وطبيعى أثناء فترة 
أمراً مجازاً من الناحية الصحية لوضع األطباء الكيفيات والسـبل  المراهقة ، فلو كان اإلستمناء 

التى يمارس بها المراهق عملية العادة السرية ويضعوا لها المواقيت المحددة لذلك وعدد المرات 
يد الشرع لهذه العادة واستحباب فعلهـا ، ولكـن   يالممكنة فى اليوم أو فى الشهر ، فضالً عن تأ

تحذير األطباء من ممارسة العادة السرية واإلفراط فيها ومـدى   هو -كان عكس ذلك–ماحدث 
خطورتها على الصحة العامة من التهاب البروستاتا والتهاب مجرى البول وغيرهما ، وكـذلك  
العديد من األراء الفقهية المستمدة من القرآن الكريم واألحاديث النبوية والدالـة علـى تحـريم    

 ممارسة هذه العادة .
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  الستمناء الالارادي :مفهوم ا -٣
يقصد به ذلك الحلم الذى يحتوى مضمونه على رغبة جنسية تحقق لها إشـباع تـأدى     

بالحالم إلى ما يطلق عليه التعبير الشعبى " احتلم " إال أن األمر يحتاج لبعض من إيضاح يطول 
من الناحية  هنا ، وفى ضوء إشباع الرغبة يتحقق الحلم الجنسى والذى يعنى االحتالم واالحتالم

اللغوية تعنى رؤية الحلم ، واحتلم الصبى أى أدرك وبلغ مبلغ الرجال ، وهو األمر الذى اعتبره 
القرآن الكريم عتبة فارقة ال الستئذان األجانب فحسب ، بل واستئذان األقارب أيضاً كما جاء فى 

نوا كما اسـتأذن الذين من تفسير ابن كثير لآلية الكريمة " وإذا بلغ األطفال منكم الحلم فليسـتأذ
وكأن التعبيرات الشـعبية من قبيــل " احـتلم " و " احـتالم "        ٥٩قبلهم " سورة النور : آية

والتى تدل على طابع تفعيلى يتصل بالمتخيل فى الحلم حيث يستمنى الحالم ، إنما هـو ابتـداع   
 (فرج طهن تترجم بحلم جنسى للداللة على الطابع الجنسى لحلم بعينه بعد ، وهو ما آثرنا معه أ

  ) .١٩٩٣،٣٠٩، وأخرون
وفى غالب األحوال يقر المراهقون بمسألة االحتالم الليلى على اعتبار أنه مؤشر للبلوغ       

من السلوكيات الجنسية السرية مثـل   نزول المني ال إرادياًوال يعتبرون االحتالم أو ما يعرف ب
  .   (Halpern,2000,333)السؤال المباشر عنهاالعادة السرية الذى ال يصرحون بها عند 

فاإلستمناء الالإرادى أو المعروف لدينا باالحتالم أمر شائع فى فترة المراهقة ، وذلـك  
لفوران الغريزة الجنسية ، وكثرة انشغال الذهن بأمور الجنس ومشـاهدة المثيـرات الجنسـية    

ذا كان المراهق دائماً يفـرغ محتويـات   شرة فى البيئة ووسائل اإلعالم ، ولكن إتالمتعددة والمن
فى حياته ، ولذك يمكن القـول أن   ة السرية فلن يكون لإلحتالم دورالجهاز التناسلى لديه بالعاد

اإلحتالم هو البديل الطبيعى والصحى لفك توتر االنفعاالت الجنسية ، أى أنه بمثابة منحة إلهية 
  احة أعضاء الجسم .قدرها المولى عز وجل إلنسجام المزاج النفسى ور

  
 : ) العادة السرية من منظور نفسى٣

على مسألة العادة السرية من وجهة نظر علم النفس والصحة النفسـية   لو سلطنا الضوء  
لوجدنا أنها مسألة ليست وليدة لحظة أو طفرة عمرية ، ولكن العادة السرية تبدأ أولى إشاراتها 

ارف عليه فى مرحلة المراهقة ، ولـذلك نتنـاول   منذ مرحلة الطفولة حتى تصل للمفهوم المتع
المنظور النفسى للعادة السرية من خالل مرحلتين عمريتين هما مرحلـة الطفولـة ومرحلـة    

  -والمراهقة على النحو التالى : 
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  ( أ ) منشأ العادة السرية فى مرحلة الطفولة :     
اهتمام كبيـر بـاألمور    كل أم ومربية تعرف أن األطفال يلعبون فى أعضائهم ، ولديهم  

االختالف بين الجنسين ،  " فزورة" الجنسية، ويلعبون لعبة " عريس وعروسة " ، ويستكشفون 
ماهرين فى المدرسة ، ومع ذلك نتوقع مـنهم أن   فال أن يقرأوا ويكتبوا ويكونوافنطلب من األط

  ) .٢٠٠٥،٥٧(إيفان وارد وأوسكار زاريت،يكونوا جاهلين بالجنس 
أن ممارسة العادة السرية تبدأ في سن التاسعة عند  بعض المهتمين بالتربية ولذلك يرى

بعض األوالد ، ويرى البعض األخر أنها تبدأ في الفترة من سنتين إلى ست سـنوات ، ولكـل   
  منهما وجهة نظره حسب الدراسات التجريبية التى تجرى على متابعة السلوك الجنسى لألطفال .

م التشريح للذكور إلى أنه أشار إلى أن قضيب األطفال محمـى  بعل" لوكير" ويصل جهل   
فى القرن التاسع عشـر   اًذلك كان سائدأن بالقلفة وإزالتها يساعدهم على ممارسة اإلستمناء ، و

حتى فى الواليات المتحدة األمريكية ، فال يستطيع طفل مس قضيبه أو االستمتاع باللعب فيه مع 
  .  (Darby,2003,205–210)إلعاقة اإلستمناء  داًعموجود القلفة ، وكانت تترك 

اتجه عدد من المحللين النفسيين إلى أن اإلستمناء يتصل بالمراحل الطفلية المبكـرة    كما
المراحل التى ثبت أن الطفل يمارس فيها االستمناء حتى من قبل الـدخول فـى المرحلـة    تلك 

  ) .١٩٩٣،٨٧،خرونوآ طه (فرج"القضيبية"التناسلية 
 اإلنـاث  مما يشغل تفكيرواضح أن نشاط اإلستمناء يشغل تفكير األوالد الذكور أكثر وال

ألن األعضاء التناسلية الذكرية مرئية وأسهل للوصول إليها أكثر من البنـات ، وفـى أغلـب    
األحيان يكون موضوع الدراسة على اإلستمناء منصب على األوالد الـذكور إذا مـا قورنـت    

البنات وال يتم التدخل للعالج إال إذا كان الطفل يتعمد اإلستمناء العلني  الدراسات التى تمت على
-Casteels,et al.,2004,844)يشعر بآالم أثناء اإلستمناء وهنا نحتاج للمسـاعدة الطبيـة    أو

846) . 

األطفال نشاط جنسي قبل البلوغ ، يتمثل في اللعب  من الممكن أن يكون لبعض ذلك أنه
االستمتاع ، والنسبة الكبرى تخص األوالد الذكور في مرحلـة   تناسلية بغيةوالعبث باألعضاء ال

ت ، إال أن الوالدين قد ينتابهمـا  الطفولة المبكرة، فإنهم يزاولون هذه العادة في وقت من األوقا
  حياناً .أالقلق الشديد ويكون لهما ردود فعل قاسية 
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نزوات اإلنسان البـالغ ، أى   فالنزوات الجنسية التى تحرك الطفل تأتى من نفس مصدر
إلى كل ما يمكن أن تشتمل عليه كلمة حـب ،   التي تعزىمن الليبيدو ، وهو تصرف النزوات 

  . )١٩٩١،١١٦(فيصل عباس،ويرتكز جوهر ما نعنيه بكلمة حب على الحب الجنسى 
الطفل إذا ما حاول العبث بأعضائه  كعملية يفرضها نموه الجنسى ، فتلك جريمة كبرى و  

جب عقابه عليها ، حتى لو وصل األمر إلى كى أصابعه اآلثمة بالنار . حتى يتوهم الطفـل أن  ي
مصدر هم وقلق له . فإذا مـا تجـرأ وسـأل     وهذه األعضاء بالذات نبت شيطانى غريب عنه 

ببراءة عن شئ يتعلق بهذه األعضاء ، زجر ونهى عن الحديث فى مثـل هـذه الموضـوعات    
ن هذه الموضوعات يعتبر " طفل وحش قليل األدب ، ربنا هيدخلـه  المحرمة  ألن من يسأل ع

النار " فيجد الطفل أن السؤال أو االقتراب من الجوانب الجنسية أوقعه بين نـار الـدنيا ونـار    
  . )١٩٩٢،١٨٧اآلخرة (محمد خليل،

طفال منها مصادر المضايقة الشرجية مثل دة عوامل تؤدى إلى تحفيز ذاتى لألوهناك ع  
اب الذى يقع الطفل ضحيته ووجود ديدان خيطية وعدم نظافة مالبس األطفال الداخليـة    اإلغتص

(Casteels, et al.,2004,844-846) .  
فى بريطانيا أعتبروا أن ممارسة األطفال لإلستمناء عمل طبيعى ودليل على النضـج  و  

ـ الجنسى وأن هذه الممارسات ليست ضارة إذا كانت غير مفرطة ، وهذا كـان نات  إلعـادة   اًج
   .(Darby,2003,205–210) إكتشاف فرويد للجنس الطفولى 

ق اهذه العادة عن طريق رف الطرق وأخطرها وهو تعلم أسوأوهناك طريق آخر يعد من 
بعيداً عن نظر  -السوء من أوالد األقرباء أو الجيران أو زمالء المدرسة ، وفي بعض األوقات 

حول الجنس ، ويتبادلون خبراتهم الشخصية  ناقلون معلوماتيجتمع هؤالء األوالد ، ويت -الكبار 
بعض هذه الممارسة القبيحة  وربما بلغ األمـر   في ممارسة العادة السرية ، فيتعلم بعضهم من

ببعضهم أن يكشف كل ولد منهم عن أعضائه التناسلية لآلخرين ، وربما أدى هذا إلى أن يتناول 
أثنين منهم إلى أن يطأ أحدهما األخر فتغرس بـذلك   بعضهم أعضاء بعض ، بل ربما أدت خلوة

  بذرة االنحراف ، والشذوذ الجنسي في قلبيهما فتكون بداية النحرافات جنسية جديدة .  
وقد يبدأ الطفل اللعب باألعضاء الجنسية فى سنى الطفولة األولى عن طريـق اللعـب    

فع سطحى بسيط . وقد يشتق الطفل العادى أو الرغبة فى الكشف العادى ألجزاء الجسم أو أى دا
يحدث أحياناً أن يلفت  من أى جزء آخر من أجزاء جسمه ولكنمن هذه المالمسة لذة كما يشتقها 

سب فـى  تالكبار نظر الطفل إلى عمل بقصد صرفه عنه فتكون النتيجة أن يتجه الطفل إليه ويك
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االنزعاج والتألم والرغبة فـى  نظره أهمية بالغة ، وذلك لما يظهره الوالدان أمامه من عالمات 
منعه من االستمرار فى هذا النوع من اللعب . وقد وصل المنع فى إحدى الحاالت إلى ربط يدى 
الطفل ورجليه إلى جانبى السرير حتى ال يحدث احتكاك من أى نوع مما ركز اهتمـام الطفـل   

ه انتباه الطفل كذلك ة فى نظره ومما وجتبأشد صورة ممكنة فى العضو التناسلى وزاد من أهمي
إلى قبح العضو وقدراته وارتباطه فى ذهنه بارتباطات قد يكون لها أثر سيء فى مستقبل حياته  

  . )٢٠٠٥،٩١(أحمد عبدالسالم،
بدأ يالتى ترى أن احساس اللذة الجنسية لدى الطفل وهناك بعض وجهات النظر األخرى 

ون جميـع  ايته مع المـيالد ، إذ يصـف  باً ، وبعضهم يتطرف فيجعل بدمن الشهر السادس تقري
نشاطات الطفل بأنها نشاطات جنسية كما يرى فرويد ، وهذا بال شك خطأ محض ال يلتفت إليه  

بداية ممارسة العادة السرية عند الطفل قبل أن يتمكن الطفل مـن   وال يلتفت أيضاً إلى قول يرى
المعلومات في المجال الجنسـي    في استعمال يديه ، والحصول على بعض التحكم تحكماً كامالً

ولعل أنسب األقوال، وأقربها إلى الصواب أن بداية ممارسة هذه العادة بطريقة مقصودة غيـر  
أقرب إلى البلوغ ونمـو  يكون السن  ة ، إذ أن الطفل في هذهحوالي سن التاسع عفوية يكون في
  . المكنونة في ذاته  الرغبة الجنسية

عادة السرية تعتبر واحدة من أكثر السلوكيات الجنسية العامـة  أبينا فإن ال أمسواء شئنا و
مـراهقين   أموالمتنوعة ، وتعد سمة بارزة جداً للنشاط الجنسى لدى الذكور سواء كانوا أطفاالً 

  .   (Halpern,2000,327)وكذلك تعد من أكثر السلوكيات الحساسة لدى الذكور
الرتيبة المفضية الجـتالب   ن الحركةأما مجرد عبث الولد الصغير بعضوه التناسلي دو

المفهوم مبني على تعريـف العـادة    الشهوة أو االستمتاع ال يعد إستمناء ، أوعادة سرية . وهذا
ومستمرة الجتالب الشهوة واالستمتاع ، ال  السرية بأنها العبث بالعضو التناسلي بطريقة منتظمة

  تمرة . الحركة المسه مجرد التزام العضو من وقت آلخر دون هذ
  ( ب ) اإلنغماس فى العادة السرية فى مرحلة المراهقة :

بعد تخطى المراهق لمرحلة الطفولة بكل ما فيها من إشارات وإيماءات تمس السـلوك     
الجنسى من قريب أو من بعيد ، يدخل إلى المرحلة التالية التى يأخذ فيهـا السـلوك الجنسـى    

السرية بشكل مسـتتر وبطريقـة مباشـرة بغيـة      مفهومه الطبيعى ، من حيث ممارسة العادة 
  إستجالب الشهوة الجنسية واإلمناء.
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عدد كبير من المراهقين والمراهقات بممارسة العادة السرية وهـم يشـعرون   أقر وقد 
 (Liu et al, 1997,148-150) هذا السلوكالقيام بباألسف النفسى عن 

ين حول سلوك المراهق أن العادة كما أوضحت المقارنات بين تقارير المراهقين والبالغ
السرية للمراهق وليس الجماع أو االحتالم كانت أكثر وضوحاً فى البلوغ أكثر منها فى المراهقة 

جنسـى المعقـد أثنـاء    الحتى مع استخدام تقنيات سرية للتقرير ، ويتباين ذلك مع السلوك غير 
    (Halpern,2000,327)المبكر  المراهقة الذى كان أكثر وضوحاً فى المراهقة منه فى البلوغ

ووجد أن هناك عالقة مباشرة بين اإلستمناء والرضا عن صورة الجسـم ، فكلمـا ذات   
تجربة اإلستمناء ذاد االستياء من الجسم ويظهر ذلك فى صورة اضطرابات التغذية وعدم الرضا 

Shulman & Horne,2003, 262-269 ) (.  
نتائج توضح عن ) ١٢٠-١٠٨، ٢٠٠٩( Das et al وآخرون وقد خرجت دراسة داس  

أن إدمان االستمناء يرجع لعاملين ، أولهما االتصال الجنسى المبكر فى مرحلة الطفولة وهو ما 
المبكر وغالباً يحدث من الطفل للحصول على اللذة دون حدوث استمناء وذلـك  يعرف بالجنس 

قبل الوصول لالستمناء المعتاد من المراهق ، وثانيهما القيم الجنسية التحررية والمعرفة الجنسية 
  .المبكرة

وغير واضحة لعدم  فى مرحلة الطفولة تكاد تكون مبهمةومن هنا نرى أن العادة السرية 
مو الجنسى ، وأن كل ما يحيط بها مجرد تفسيرات وتدليل على أفعـال قـد تكـون    إكتمال الن

مقصودة أو غير مقصودة ، أما فى مرحلة المراهقة فإن العادة السرية تأخذ أبعاداً أخرى مثـل  
  إشباع ظاهرة النرجسية ، واإلعجاب المفرط بالذات ، أو نتيجة لإلنطواء والكبت .

  
 :العادة السرية  ) أضرار اإلسراف فى ممارسة٤

العادة السرية تختلف تماماً عن الجماع الجنسى الذى يستخدم فيه كل أعضـاء الجسـم     
فضالً عن المشاعر والعاطفة ، فممارسة العادة السرية ال تقوم إال على استخدام القضيب فقـط  

  إلستجالب الشهوة وتفريغ السائل المنوى عن طريقه بوسائل كثيرة ومتعددة .
صدر لذة جنسية كبيرة يستخدمه الذكور سواء بطريقة المباشرة الجنسـية أو  فالقضيب م

عن طريق العبث به بأيديهم فيما يعرف " بالعادة السرية " أو استخدامه وتنشيطه بأى وسـيلة  
  ) .١٩٩٣،٣٠٤،خرونوآ (فرج طهسواء كانت سوية أم منحرفة 
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ب حتى أن الرجـال كـانوا   عالوة على أن االستمناء بشكله المعتاد يستلزم وجود قضي
 عن طريـق وضـع القضـيب بـين سـيقانهن      يستخدمون النساء الستجالب متعة االستمناء

(Shulman, & Horne, 2003,262-269)   
وعلى الرغم من أن االستمناء مدته أقصر من الجماع الطبيعى إال أن اإلنغمـاس فيـه   

  .)    (Darby, 2003,205-210عضوية  اًأمراض يسبب

اء هو بالتأكيد ظاهرة مرضية في حالتين ، األولى حين يفضله الراشدون على واالستمن
الجماع الجنسي ، والثانية حين يؤتي بين حين وحين للتخفيف من التوتر الجنسي ، ولكن فـي  
تواتر يشهد بقصور وظيفي في القدرة على اإلشباع الجنسي (صـالح مخيمـر و عبـده رزق    

،١٩٧-١٩٦٩،١٩٦ .(  
ء جماع ناقص ، والجماع الناقص له العديد من األخطار علـى الصـحة   ويعد االستمنا

العامة والقنوات المنوية ، ويذكر " سمور " أن العديد من األشخاص أصيبوا بالضـعف نتيجـة   
بالمدارس واستعملوا وسائل هابطة مسـببة   اًكثرة إحتكاك اليد على القضيب عندما كانوا تالميذ

الخصيتين وعدم اتساق ماء المنى الذى يؤدى إلى العقم المؤقت للهزال ، وهذا يؤدى إلى تخمر 
 .  (Stolberg,2003,701-717) ال عالج له.الذى إن لم يعالج يؤدى إلى عقم 

وتنشأ بعض أضرار االستمناء نتيجة الشعور باللذة التى يكتسبها المراهق من العمليـة  
نفسـى ونتيجـة   توتر وتر جسمى ويصه مما يشعر به من تلنفسها السيما حين يركن إليها لتخ

سماعه الكبار يعلنون أضراره ومخالفته للخلق والدين وغير ذلك فيحدث عند المراهق صـراع  
بين الرغبة والممارسة وتأنيب الضمير فيتكون عنده شعور بالخطيئة وإحساس بحقارة نفسـه  

شــعور رغبــة   وقذارتها وعدم لياقتها باحترامه أو احترام غيره وتتكون إلى جانب هذا ال
ملحـة فى الممارسـة مما يمزق نفسـه ويشتت قواه فى اتجاهـات مختلفـة لكل منها قوتـه 
البالغة فال تجـاه الغريزة الجنسـية قوة كبيرة وال تجـاه التقاليد واألخـالق وما إلى ذلك قوته 

  ) .٢٠٠٥،٩٣(أحمد عبدالسالم،البالغة 
ارسها إلى إشباع جنسى حقيقى حيـث تبقـى   وال تصل العادة السرية بالشخص الذى يم   

لذتها فى حدود التصورات والتخيالت . وتخلق فى ذات الشخص ميال إلى اإلنطواء ، كمـا أن  
العادة السرية تعود األلياف العصبية على الهياج اليدوى مما يصعب ارواءها بالهيـاج العـادى   

والعادة السرية تدفع صاحبها إلـى  خالل عملية الجماع بين الرجل والمرأة فى حالة اإلفراط ، 
اإلفراط واإلدمان عليها وطلب المزيد فالعالقة الطبيعية تتطلب حضور شخصين فى مكان معين 
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حد ذاته يدفعه في وساعة معينة بينما العادة السرية فمتى أراد الشخص استطاع ممارستها وهذا 
  إلى اإلدمان .

والقلق بين المراهقين حتى بـين طـالب   ولذلك تشترك العادة السرية مع مشاعر الذنب   
الجامعة الذكور ، فحوالى ثلثى هؤالء الطالب سجلوا االحساس ببعض الذنب تجـاه ممارسـة   

  .   (Halpern,2000,328) العادة السرية
ف المبكر الـذى  كما أن اإلفراط فى ممارسة العادة السرية أثناء المراهقة يؤدى إلى القذ

قبل أوانه ، وبأسرع مما هو مألوف عند الفرد ، وقد يحـدث قبـل    المنوى يعتبر إنزال السائل
  ) .١٩٩٥،٣١١(سامى على،الولوج ، أو أثناءه، أو بعده بفترة قصيرة 

  :  ومن األعراض التى تظهر على مدمن العادة السرية
  ـ الشعور بالذنب ، وذلك ألن األديان تحرمها .١
  ـ إهدار ماء الحياة .٢
  ـ تبديد الطاقة .٣
  لتفريط فى الصحة .ـ ا٤
ـ كما يشعر مدمني العادة السرية بالنقص مما يجعلهم يترددون فى اإلقدام على الزواج مخافة ٥

(عايـدة  أال يتمكنوا مـن النهـوض بـدورهم الطبيعـى فـى العالقـة الجنسـية الطبيعيـة         
  ).٢٠٠٣،١٨الرواجية،

المخـاطر ، ولكـن    وللنشاط الجنسى الذى يقوم به الفرد فى مرحلة المراهقة العديد من
بالرغم من وجود هذه المخاطر إال أن العديد من المراهقين يستمرون فى القيام بهذه األنشـطة  
الجنسية . وحتى عند اتخاذ كافة االحتياطات من قبل المراهقين أو الراشـدين فـإن ممارسـة    

  ) .٢٠٠٤،٢٣٤األنشطة الجنسية تظل عمالً خطيراً (صالح أبوجادو،
لصق بريطانى يعلن فيه عن اإلستمناء بعبارة " إذا كان اإليدز سـوف  وقد كان هناك م  

  .  (Darby,2003,205–210)يقتلك فإن اإلستمناء هو الذى يخفض خطر اإليدز
وهذا ال يعنى أننا نحاول التخفيف من ضررها أو تجنبهـا ولكـن مـن المعـروف أن     

باالكتفاء الجنسى التام عنـدما   اإلسراف فى هذه العادة إسرافاً شديداً يجعل من يمارسها يشعر
يقوم بها ، مما يجعل رؤية ومالمسة المرأة ال يؤثر فيه وال تستثير غريزته فيشعر بعجز جنسى 

  ) .٢٠٠٥،٩٥،عبد السالمتام أمام األنثى رغم أنه يملك كل مقومات الرجولة (أحمد 
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ـ بوقد خرجت نتائج دراسة للمسح االحصائى فى الواليات المتحدة  ديرات حـول  بعض التق
  -االستمناء على النحو التالى : 

  .إدمان االستمناء فى المراهقة يرجع إلى ممارسة اللعب الجنسى المفرط فى مرحلة الطفولة )١
باشرة من احتكاك القضيب ، النسبة الغالبة من مدمنى االستمناء من الذكور نتيجة اللذة الم )٢

 مرتبطة بصورة واضحة . عملية خاصة غير أما اإلناث فيعتبر االستمناء لديهن

بالتـالى  يصل االستمناء المفرط بالشخص إلى حالة من االستغناء عن الشريك الجنسى ، و )٣
  )  Cawthon, 2011من خالل االحتكاك المباشر بالقضيب( عدم الحصول على اللذة إال

األضرار الصحية الناتجة من اإلسراف فى ممارسة العادة السـرية  أضف إلى ما سبق 
اب البروستاتا واحتقان البروستاتا الناتج عن األثارة الدائمة للغدد الجنســية والتهاب مثل إلته
الذكرى بصورة عنيفة الستحضار اللذة ونزول الدم  لبول الناتج عن كثرة تدليك العضومجرى ا

إلى احتمال استهالك الغدد التناسلية والضعف الجنسى بشكل عام والمؤدى  عن مع المنى الناتج
  الحياة الزوجية فى المستقبل . في  لفشلا

  
  : Homosexuality ـ الجنسية المثلية  ٣

يطلق مصطلح الجنسية المثلية على تلك العالقات التى تتخذ فيهـا الليبيـدو موضـوعاً     
خارجياً من نفس الجنس ، فيتجه الذكر لمثله ، واألنثى لمثيلتها ، وإن قصـره الـبعض علـى    

 (فـرج طـه  لى مصطلح السحاق للعالقـة المثليـة بـين اإلنـاث     العالقات الذكرية، وأبقوا ع
  .)١٩٩٣،٢٨٤،خرونآو

أعتبر الشذوذ مرض من خـالل الـدليل التشخيصـى واالحصـائى      "١٩٧٣"ففي عام   
لإلضطرابات العقلية ، ثم تطور األمر إلى أن أصبح يصنف كفوضى فى الهوية الجنسية وذلك 

ــيش دور    ــى وتهم ــذوذ الجنس ــاهرة الش ــن ظ ــد م ـــاً  للح ـــاذ جنسي ــرد الشـ الف
(Harrison,2003,107–112)   

 الدليل التشخيصي واالحصـائي تم حذف تعبير الشذوذ الجنسى من  "١٩٨٠" وفى عام
D.S.M  فإنه وهم األشخاص الذين لهم ميول لنفس الجنس ، أما االتجاه العام فى التحليل النفسى

  . (Bozkurt, et al.,2006,922–928)يعتبر الشذوذ الجنسى حالة أو إفساد باثولوجى 
  

    : ) ممارسة الجنسية المثلية١
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للواط أكثر شيوعاً من السحاقية ويمكن أن يتحول فيها أحد الطرفين إلى عاهر (طرف ا  
سائدة فى المملكة اإلنسانية والحيوانية ، والطرف فيها يميل إلـى تعـدد   ممارسة سلبى) وهى 

أقام عالقة انحرافية مع نفس الجنس بحـث عـن   الشركاء ألن هذا االنحراف ال يرتوى وكلما 
وأغلـبهم    Bi-sexualطرف جديد للتكرار والتغيير . ومنهم من يقيم عالقة مع أنثى ويـدعى  

  ) .٢٠٠٢،٥٠٩(اسماء الحسين، Homosexualيتعامل مع الذكور 
العالقات الجنسية بين أفراد من نفـس الجـنس وتتـدرج مـن      إذاً الجنسية المثلية هي

ت والمشاعر وتمتد غبر التقبيل واالستمناء التبادلى إلى االتصال الجنسـى التناسـلى أو   التخيال
  ) .١٩٩١،١٥٦٣عالءالدين كفافى، و الفمى أو الشرجى (جابر عبدالحميد

وتعرف بأنها حالة االستجناس أو اللوطية نسبة إلى قوم نبى اهللا لوط عليه السالم الذين   
(سـامى  أكثر إنتشـاراً فـى الـذكور منهـا فـى اإلنـاث       إنتشر فيهم هذا اإلنحراف . وهى 

  .)١٩٩٥،٣١٤على،
مس أعضاء الشـخص  فيها وأى سلوك شاذ جنسياً يجب أن نعرف ما هى أول مرة تم 

التناسلية للتحفيز الجنسى ومعرفة الشريك الجنسى الثابت الذى يمارس معه الجـنس بإنتظـام   
لجنسى مقابل المال أو الهدايا أو اإلجبـار  وتربطه به رابطة عاطفية ، وكذلك معرفة السلوك ا
     (Griensven, et al.,2004,137-174)الجنسى أو ما يعرف باإلتصال الجنسى ضد رغبتك  

ولعل موضوع الدراسة الحالية ينصب فى المقام األول على شيوع هذه الجنسية المثليـة  
ى تذهب إليه تلك التفسـيرات  خالل فترة المراهقة ، والبحث حول هذا المنحى السيكودينامى الذ

من علماء الصحة النفسية ، وتحديد األسباب المباشرة لسلوك الجنسية المثلية ، وهل الجنسـية  
  التربية أم للعقد النفسية ؟ . وءالمثلية نتيجة لس

فى الغريزة  اًنسطيع القول بأن الجنسية المثلية تعتبر انحراف عن تلك التساؤالتولألجابة 
لشخص الشاذ لجنسه وعدم ميله للجنس اآلخر بل يشعر نحوه بنفـور جنسـى   الجنسية وحب ا

وبذلك نرى أن األكثرية الساحقة ممن يمارسـون اللواط ( عشق الرجال للرجال ) والسحاق ( 
عشق النساء للنساء ) إنما هم أنصاف مرضى إذ إنهم ال ينفرون من جنسهم كما أنهـم قـابلون   

سين ينشأ لدى فئة معينة وفى ظروف معينة كالتالميذ من الجن للشفاء ومن الثابت أن حب الجنس
ذين يوجدون منعزلين عن الجنس اآلخر فـى وقـت المراهقـة    والبحارة والمساجين وجميع ال

  ) . ٢٠٠٥،١٠١والبلوغ وفى حياتهم العادية (أحمد عبدالسالم، 
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لجنس مـع  للجنسية المثلية لديهم مخاوف مرضية من ممارسة ا المراهقون الممارسونف
الجنس اآلخر، كما أن لديهم بعض المخاوف النفسية من الفشل فى اتمام عالقة جنسية كاملة مع 

    .  (Webunder, & Woodard,1996,40– 43) أنثى
وقد لوحظ أن هؤالء المراهقين الممارسين للجنسية المثلية لديهم أفكار كثيرة مغلوطة عن 

مناهضـة للجنسـية    اًنسان ، كما أن لديهم أفكارالجنس ، وكذلك عن التركيب الفسيولوجى لإل
  . (Thurheimer,2002,43-60)  الغيرية
والجنسية المثلية قديمة فى اإلنسان شأن كل ما يخص اإلنسان من شذوذ أو انحرافات أو   

أمراض نفسية ، وينظر إليها باعتبارات المجتمع ، فمن المجتمعات ما اعتبرها أو يعتبرها مـن  
يطة التى تجعل صاحبها يبدو متخلفاً ، ومنها ما يجعل منها انحرافاً يعاقب عليـه ،  المسائل البس

 . )٢٠٠٥،١٣٠(عبدالمنعم الحفنى،ومنها ما يعتبره اضطراباً نفسياً 

ل مردود وأما القول بأن الجنسية المثلية أقل ضرراً من الزنا ألنه ليس فيه حمل فهو قو  
وذكور كل المخلوقات تسعى لإلناث من نفس جنسـها ألن   اهللا الخلق على من قاله ألنه منذ بدأ

اهللا تعالى خلقها لهذا الغرض حتى تكون هناك استمرارية للحياة على الرغم من عـدم وجـود   
عقود زواج فى العصور البشرية األولى ، فمخالفة قوانين الطبيعة وإرادة خالق البشر باقتراف 

منطـق  الجنسى غير المشروع أمر اليتفق مع جريمة أخرى الحتمال حدوث خطيئة االتصال ال
، وقد وضع اإلسالم ضوابط معينة وقيوداً محددة إلشباع الغريزة الجنسية على أسـاس   والعقل

المصلحة المادية والمعنوية وفقاً لنظام الخلقة ، وسن مقررات يكتفى بموجبها الرجال بالنسـاء  
ن سنة التكوين  ووصف المنحرفين جنسياً والنساء بالرجال ، ومنع من انتهاج أساليب منحرفة ع

  بالمعتدين .
  :) الجنسية المثلية من منظور نفسى ٢

اإلنسان ليس وليد لحظة بعينها وإنما كل فرد هو وحدة كلية تاريخية ، ووحـدة كليـة            
حالية  ولكى يتم فهم ظاهرة الجنسية المثلية فهماً عميقاً ينبغى أن ندرس شخصـية المراهـق   

ارس للجنسية المثلية من خالل نظرة كلية جشطلتية يتحتم األخذ بكافة العوامـل المختلفـة   المم
نفسية واجتماعية واقتصادية، والتى تؤثر فى شخصيته ويكون لها أكبر األثر فى انحرافه فيمـا  

ذات التأثير النفسى فـى حيـاة المراهـق     المحوريةبعد ، وسوف يتناول الباحث أهم الجوانب 
  لجنسيـة المثلية كما يلى :الممارس ل

  : ( أ ) نشأة الجنسية المثلية عند األطفال
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يكون العطف و الحنان و الحب هي الوسائل األساسـية لتكـوين   الطفولة خالل هذه سنوات   
إن الحرمان العاطفي في هذه المرحلـة يخـرج شخصـاً     ذلكاستقاللية مرنة وغير منحرفة شخصية 

لتعامل مع العالم الخارجي ، متصف باإلنطوائية والشـذوذ  ويكـون  مضطرباً نفسياً غير قادر على ا
ـ شذوذاً هذا الشذوذ إما شذوذاً سلوكياً أو  لكـل هـذه    اًفي التواصل أو شذوذاً جنسياً ، أو شذوذاً جامع

  .األنواع 
أن الجنسية المثلية توقف فى النمو النفسى الجنسـى عنـد مرحلـة     فرويدوقد اعتبر   

م االنتقال إلى حب آخر ، فاالنسان ينتقل من نرجسية حـب الـذات   حب نفس الجنس وعد
الظروف النفسـية المبكـرة فـى    فإلى حب الشبيه ثم ينتقل إلى الميول الجنسية المغايرة ، 

الطفولة هى التى تسبب السلوك الجنسى المثلى وأهمها االرتباط الشديد باألم والتوحـد بهـا   
، وعدم تشجيع األم للدور الرجولى لـدى الولـد ،    وغياب دور األب الفعال فى حياة الطفل

  ) .١٩٩٠،٤١٥،(محمود حمودةأو النكوص إلى مراحل مبكرة من النمو النرجسى 
ونبذا ألطفالهن وكذلك اآلباء ، ومن  المنحرفين أقل اهتماما وأكثر عدوانيةاألطفال أمهات و        

ون من شعور عميـق بـأنهم غيـر    نتائج اختبار الرورشاخ اإلسقاطى وجد أن المنحرفين يعان
  ) .١٩٩١،٥٩محبوبين وغير مرغوب فيهم (سامية صابر،

وعـدم   التنشئة ى بيئة يحيطها كل هذا األهمال وسوءومما سبق فإن الطفل الذى ينشأ ف
بات ااإلحساس باألمان والعطف والرعاية ، يكون كل ذلك بمثابة الوسط المالئم لنمو االضـطر 

ية بكل أنواعها ، وخاصة مشكلة الجنسية المثلية على إعتبار أنها من النفسية والمشكالت الجنس
  التربية وإهمال التنشئة اإلجتماعية . نفسية وترتبط إرتباطاً وثيقاً بسوءالمشكالت التى لها أبعاد 

  : بـ( ب ) عقدة أودي
 ن عقدة أوديب كانت جزءاً من التطور البشرى ، وهى النتيجة الحتمية لفترة طويلة منإ

االتكال الطفولى ووجود زنا المحارم ، وفيما بعد صار تعريفاً للتحليل النفسى ذاته حيث اتجـاه  
الفرد العاطفى نحو أسرته أو نحو أبيه وأمه بالتحديد ، إال أن كل فرد يجسد هذه العقدة بطريقة 

  ) .٢٠٠٥،٦٢(إيفان وارد وأوسكار زاريت،متفرده ومميزة وخاصة 
ر العقد النفسية التى تصيب األطفال حيث تشير إلى تعلق الطفل من أخطعقدة أديب وتعد 

بالوالد من الجنس اآلخر تعلقاً يتناوله الكبت بسبب الصراع الذى ينشأ من اصطدام هذا التعلـق  
بمشاعر الحب والكره والخوف التى يشعر بها الطفل تجاه الوالد من نفس الجنس . وهـو مـا   

ا عقدة أويب السلبية فتتكون حين يحل التعلق الشـبقى محـل   يسمى بعقدة أوديب اإليجابية . أم
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مشاعر العدوان التى يستشعرها الطفل حيال الوالد من نفس الجنس ، ومثال ذلك ما نراه عنـد  
الصبى من سلبية ال شعورية مصدرها الجنسية المثلية وموضوعها شـخص األب (سـيجموند   

  ) .   ١٩٩٨،١٠٠فرويد،
ساعده األوالد على حل عقدة أوديب عندهم وفك ارتباطهم مينبغى على المربين  ولذلك

كما ينبغى عليهم إفساح المجال   يةالعاطفى باألهل بالشكل التدريجى الذى يقابل كل مرحلة عمر
أمام األوالد للتوحد بهم ومنافستهم حتى يتمكنوا من اختيار وتثبيت هويتهم الجنسية الخاصـة .  

 والد تشكل تسامياً بالمنافسـة األوديبيـة المريـرة الخاسـرة     ذلك أن منافسة األهل من قبل األ
  . )١٩٩٥،١٧٣(عبدالغنى الديدى، 

لقد اعتبر فرويد عقدة أوديب الظاهرة المركزية والمحورية فى حياة البشـر وجـوهر   
نظرية التحليل النفسى ، وتوصل فرويد إلى نظريته للطبيعة اإلنسـانية مـن خـالل دراسـة     

الحياة النفسية لإلنسان البدائى ) ، وتحليله للجنسـية   وءعملية تكون ونش انثروبولوجية (تفسير
الطفلية ( تطور الليبيدو فى مراحل النمو الجنسى ) ، ومن وقائع المالحظات اإلكلينيكية ، ومن 
خالل الدراسة التحليلية النفسية للفرد توصل إلى استنتاج مؤداه أن التطور النفسى للفـرد يعيـد   

  ) .١٩٩١،١٣٨، فيصل عباس(بشرية كلها سير تطور ال
  

  : ( ج ) تطور سلوك الجنسية المثلية من الطفولة للمراهقة
مع التسليم بوجود عوامل مختلفة قد تكون تكوينية أو بسبب تلك الخصائص الفسيولوجية 
التى تميز جنساً عن اآلخر وتختلف فى درجاتها ، إال أن فرويد منذ كتاباتـه األولـى ال يقنـع    

كشف عن واقعة تتصل بالدافع الجنسى الطفلى فحسب بل اهتم فى المقام األول بمعنـى هـذه   بال
الواقعة بالنسبة لإلنسان فى كافة أحواله ، ومن ثم كان اهتمامه بسنوات العمر األولى ومراحـل  
تتطور التنظيم الجنسى، فإذا ما كان المراد النفسى هو الوجه السالب لالنحراف والجنسية المثلية 

(فرج أحد أشكاله فإن ذلك يشير إلى الطابع التفعيلى الذى يمثل ميكانيزماً أساسياً فى االنحراف 
  ) .١٩٩٣،٢٤،خرونوآ طه

ومما يتجه إليه ميل الطفل بحثه وشغفه الستطالع جسمه فكما يضع يده فى فمه وكمـا  
بينهـا   قد تمتد يده إلى بقية أجزاء جسـمه ومـن  ، يعض إصبع رجله وهو مستلق على ظهره 

التناسلية واإلخراجية ولذا كان اللعب فى األجزاء التناسلية عند األطفال فـى غالـب    هأعضاء
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عـن الواقـع   األحيان كأى نوع من أنواع اللعب وال سيما إن كان مجردا من حالة االنفصـال  
  ) .٢٠٠٥،١٠٤(أحمد عبدالسالم، واالستغراق الشديدين اللذين يحدثان نادراً

أن النسب المئوية هي فات المشتركة بين المراهقين الشواذ والمخنثين الص وقد لوحظ أن  
% من الذكور الشاذين كانوا مشتركين فى ظـاهرة التخنـث   ٩٧.٦مشابه جداً حيث أن بينهما 

(Tomeo, et al.,2001,535–541) .  
 فعدم فهم المراهقين الممارسين للجنسية المثلية لمسألة التدرج الطبيعى لالنجذاب الجنسى
تجاه الجنس اآلخر ، والمخاطر الناتجة عن ممارسة الجنس مع المراهقين من نفـس الجـنس   
يعرضهم للشعور بوصمة العـار االجتماعيـة والعزلـة واإليذاء الجســدى والنبــذ مـن    

  .  (Harrison,2003,107–112)المجتمع 
مثل الهجر  خيار اشتهاء الجنس المماثل للمراهق أو المراهقة يهدأ من بعض المخاوفو

خيبـة  عـن  األمومى ، واألذى التناسلى من قبل الرجال أثناء عملية الجماع ، والعدوان الناتج 
                 األمل األوديبية وحسد القضيب وتنافس األقرباء ، والرفض مـن قبـل الرجـال ومـن قبـل      

 الفتيات ، وبذلك يكون الشـذوذ بمثابـة هـروب مـن عقـد نفسـية ومخـاوف مرضـية         

(Olesker,1995,361–382). 
فهذا الطفل الذي يعاني الحرمان العاطفي من أحد الوالدين أو كالهما يشعر بالنقص في شخصه    

وعواطفـه ، هذا النقص يتولد عنده نتيجةً لعالقة فاشلة أو سـيئة أياً كانت هذه العالقـة (اجتماعيـة   
قة الفاشلة فيتمثل هذا التعـويض فـي   أوعائلية أو مدرسية) ومن هنا يحاول الطفل تعويض هذه العال

سلوكيات عدوانية أو شاذة في حالة اإلحساس بالنقص المادي أو الجمالي أو الجسدي ، ويقـوم الفـرد   
بسلوكيات شاذة جنسياً ليصبح شخصاً مرغوباً فيه فانشغال الوالدين عن الطفل أو المراهق ، يشـعره  

  متعة التي قد ال تتوفر له إال في الشذوذ . بالفراغ يمأل حياته حيث يتجه إلى ما يسميه ال
آلباء شاذين ، ولكن هذا األمـر   اًفالمراهق الشاذ جنسياً ليس بالضرورة أن يكون مولود

يصاب به ويظهر فى منتصف المراهقة ، فكشف الشاذ جنسياً يخلق أزمة عائلية ، وأى عائلـة  
تعلق بالتوقعات واألهداف األبويـة  يظهر فيها ذلك تسعى إلعادة هيكلة أفرادها خصوصاً فيما ي

  .  (Harrison,2003,107–112) لمستقبل أطفالهم
 للترتيب الميالدي ونسـب الجـنس  ) ١٩٩٥( Blanchard كاردبالنوقد أسفرت دراسة 

على أن المراهقين الذين لديهم خلط فى مفاهيم الجنس وشذوذ فى الممارسة لديهم ميل لممارسة 
من المتوسط مع أخوانهم الذكور ، وهذه النسبة كانـت أقـل مـن    الجنس بالتبادل بنسبة أكبر 
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ــع   ــط م ــبالمتوس ــدريجياً   ترتي ــدت ت ــا تزاي ــيالد ولكنه ــت  الم ــرور الوق                   بم
(Blanchard,1995.22-30) .              

للجنسية المثلية يتعرضون لضغوط نفسية شديدة نتيجة نظـرة   ون الممارسونالمراهقو
النبذ من البيئة المحيطة فضالً عن الرغبة القوية لممارسة الجنسية المثلية مما يدفع المجتمع لهم و

 ,Hirsch, Ellis)البعض منهم لمحاولة اإلنتحار حتى يتخلص من وطأة الضغوط الواقعة عليه 

1998,243) .  
وقد لوحظ أن الذكور المشتهين للجنس المماثل يظهرون سمات أكثر أنثوية من الـذكور  

ين للجنس المغاير ، وذلك على العكس من اإلناث الممارسات للجنسية المثلية حيث لوحظ المشته
أن اإلناث المشتهيات للجنس المغاير يظهرن سمات أكثر أنثوية من نظرائهن المشتهيات للجنس 
المماثل ، وتؤكد النتائج على أن المراهقة المبكرة من الفترات الحرجة جداً فى تطوير المخطط 

لآلخـرين المهتمـين جنسـياً  المشـتهين للجـنس المماثـل أو المشـتهين للجـنس          الجنسى
  .  ) (Mallet,1997,91–104المغاير

وبهذا فإن ظهور الجنسية المثلية كسلوك جنسى منحرف يبدأ من مرحلة الطفولة ، ويأخذ 
 عوامل كثيرة ومتنوعة فى حياة فى مرحلة المراهقة ، ويكون منشأه أقصى درجات اإلنحراف

الطفل تدفعه وتهيئ له ذلك السلوك الجنسى الشاذ مثل العقد النفسية فى الصغر ، واإلنفصال عن 
    الواقع، وحاالت الكبت واإلنطواء .

  
  : ) أضرار ممارسة الجنسية المثلية٣

يالحظ أن انتقال األمراض عن طريق الجنس تنتشر بين المراهقين بشكل يفوق انتشاره 
حوالى ثالثة ماليين مراهق فى الواليات المتحـدة  هناك ية األخرى ، وبين مختلف الفئات العمر

  ) .٢٠٠٤،٢٣٥(صالح أبوجادو،األمريكية يصابون باألمراض الجنسية فى كل عام 
عالقات  أن هناكوقد أكدت ذلك التحاليل اإلرتباطية وضاعفت من النتائج السابقة ، حيث 

ومربع  ANOVAنتائج تحليل التباين أوضحت متماثلة بين عوامل المخاطرة واالكتئاب ، كما 
 نفسـية مضـاعفة   م آلوا" أن مشتهى الجنس المماثل يظهر معـدالت أكبـر لالكتئـاب    ٢كا"

(Neill,1998).  
خنث أو اللواطى وما تؤدى إليه الميول الجنسية الشاذة سواء للم وهناك الكآبة التى تسببها

م فوضى نفسية ونسـب مـن الكآبـة    % من المخبر عنهم لديه٧٠من خلل عقلى ، ووجد أن 
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   . (Bozkurt, et al.,2006,922–928)وانحراف عقلى يؤدى إلى الفصام 
كما أن هؤالء المراهقين الممارسين للجنسية المثلية لديهم نسبة أكبـر فـى اإلنزعـاج    
                   والتوتر منذ مرحلة الطفولة وحتى المراهقة ممن يمارسون الجنسية المثلية والجنسية الغيرية معاً

(Tomeo, et al., 2001,535–541) .  
رغبة فى االنتحار بشكل أكثر خطراً من الشباب  لشباب المشتهى للجنس المماثل أبدواف

  الشـباب  أعـداد كبيـرة مـن    عوامل علـى  هذه المالحظة  تالمشتهى للجنس اآلخر ، وقد تم
(Rein,1998) .  

المثلية يطلق عليها األمراض التناسلية الحـادة   واألمراض الناتجة من ممارسة الجنسية  
ومن هذه األمراض الزهرى الذى يؤدى إلى اضطرابات عضوية بالمخ ، ومرض السـيالن .  

علـى  وقد تبين أن هذه األمراض لها خطورتهـا ليس على الفـرد الذى يحمـل العـدوى بل 
هــذه العـدوى إلـى    تنتقل إليهم العـدوى . بل إن المريـض قد يـورث حيث اآلخـرين 

  ) .١٩٩٣،١١٣،وأخرون (فرج طهاألجيال المقبلة 
 لمرض الكالميديا التناسلية وإلتهاب العضو الذكرى أو أعضاء التناس أضف إلى ما سبق

 Fenton, et)ألعضـاء التناسـلية والثآليـل التناسـلية     لبشكل عام والعـدوى الجرثوميـة   
al.,2005,1246-1255)    

لجنسية المثلية فى العصر الحديث مرض اإليدز الناجم عـن  ومن أهم وأخطر أمراض ا
فيروس يدعى فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة ، حيث يدمر جهاز المناعة فى الجسـم   
والمصابين به يموتون لعدم استطاعة أجسامهم مقاومة األمراض ، وقد التظهر أعراض هـذا  

ولكن يمكن أن تنتقل العدوى منهم إلى  المرض لعدة سنوات ويشعر المصابون به بصحة عادية
اآلخرين ، واإليدز هو المرحلة المتأخرة من اإلصابة بالعدوى وهو مرض عضال ليس له عالج 

 .) ٢٠٠١،٣٣٨شاف حتى اآلن (محمود محى الدين،

وتفسيرات علم األنسجة حول السرطان الشرجى تؤكد أن الخلية المصابة تتكـاثر وأن  
عدوى إلنواع أكثر خطورة  تلحماية ضد هذه اإلصابات ، أما إذا حدثهناك العديد من وسائل ا

 ,Wilkin, et al.,2004)كان هناك خطر أكبر يعرف بخطر السـرطان المنتشـر    HPVمن 
1685–1691)    

الـدول   ساب معدل المرض فـي فوباء اإليدز هو أخطر ما يهدد الصحة العالمية ، وبح  
مليون  ٢٠يدة موجودة بها ، وقد مات باإليدز حوالى % من اإلصابات الجد٩٥النامية وجد أن 

 ٤٥إلى سوف يصل العدد أن  -٢٠٠٦-وتقول تقديرات هذا العام ،  ٢٠٠٢شخص حتى عام 
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العوامل االجتماعية فى انتشار الوبـاء   أسهمت، وقد ٢٠١٠يون مصاب باإليدز بحلول عام مل
(Philander, & Swartz,2006, 147–251)  

وما الذى يعتبر من األمراض الجنسية المزمنة واألكثـر انتشـاراً   وكذلك مرض التراخ  
بسبب الممارسات الجنسية الشاذة ، ويسبب هذا المرض التهابات الجهاز البـولى والمسـتقيم ،   
باإلضافة إلى التهابات البطن الخطيرة ، ومن األمراض األخرى المنقولة عن طريق االتصـال  

  . )٢٠٠٤،٢٣٥(صالح أبوجادو،والقوباء والسفلس الجنسى السيالن والثآليل الجنسية 
  كما أن هناك أمراضاً عديدة ومتنوعة من جراء ممارسة الجنسية المثلية مثل : ـ

الجنسية المثلية سبباً مباشراً فى تمزق المستقيم تعد ارتخاء عضالت المستقيم وتمزقه حيث  - ١
على المواد البرازيـة   وهتك أنسجته وارتخاء عضالته وسقوط بعض أجزائه وفقد السيطرة

وعدم استطاعة القبض عليها ، لذلك تجد المصابين بهذا الداء دائمى التلوث بهـذه المـواد   
 المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعور .

التأثير على أعضاء التناسل وذلك بإضعاف مراكز اإلنزال الرئيسية فى الجسم ويعمل على  - ٢
ه ، ويؤثر على تركيب مواد المنى ، ثم ينتهى األمر بعد قليل القضاء على الحيوية المنوية في

 من الزمن بعدم القدرة على إيجاد النسل ، واإلصابة بالعقم .

ن الجنسية المثلية تسبب العدوى بالحمى التيفودية والدوسـنتاريا  إالتيفود والدوسنتاريا حيث  - ٣
البرازية المزودة بمختلـف   وهما من األمراض الخبيثة التى تنتقل بطريق التلـوث بالمواد

  ) .٣٦٥-٣٦٤،د.ت الجراثيم (السيد سابق،
ن كل إوتعتبر أمراض الجنسية المثلية من األمور الطبيعية والمنطقية فى الحياة ، حيث   

من حاول الخروج على النظام الطبيعى ، وسعى لخلل الميزان فى الخلق ، البـد وأن يواجـه   
  .طرة تعد بمثابة حرب على سنة اهللا فى الخلق بجنود ال يعلمها ، فالخروج على الف

  
    : لتربية الجنسيةل ئيالوقاالدور )  ٦( 

تنشأ المشكالت الجنسية نتيجة الخلل فى التربية ، والتعرض لألزمات النفسية فى مرحلة 
قية من كافة المشكالت الجنسية ، على إعتبار االطفولة ، وهنا يأتى دور التربية الجنسية كدرع و

  لوقاية خير من العالج .أن ا
والتي تهدف إلى إعطائهم المعلومات  السمعية  ةلذوي اإلعاقتأتي أهمية التربية الجنسية و

اإليجابية لديهم نحو أهداف الجنس وتحريرهم من  واالتجاهات السويةالصحيحة ، وتنمية األفكار 
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البد من ترسـيخ هـذا    هالمقبولة وفي نهاية المطاف نجد أن الخبرات والسلوكيات الجنسية غير
والمعلمين واآلباء ليتمكنوا من توجيه هؤالء األشخاص إلى التربيـة   المفهوم في أذهان المربين

  . )٢٠٠٣،١٩(فايز جابر، الجنسية الصحيحة
فالنقطة األساسية هنا هى ضرورة عدم الكذب على األطفال أو تجنب أسئلتهم ، بل يجب 

األسئلة ، وأن نقوم بشرح وتفسير يغطى تلك األسـئلة ، وال   علينا فهم الدوافع الكامنة وراء هذه
تجاوزها أبداً ، وبالقدر الذى نعتقد أن فهم األطفال يسمح به ، فإن المعلومات الرسمية الجافـة  ن

هذه المشكلة مثلها مثـل كـل   والمتطفلة يمكن أن تتسبب فى الكثير من األضرار واألخطار ، و
ل لألطفال أن يعملوا على حلها دون االعتماد على أحـد ،  الحياة ـ يكون من األفض   مشكالت

وأن يتعلموا فقط القدر الذى يحتاجونه من المعلومات عن طريق السؤال فلو أن الثقـة كانـت   
متوفرة بينهم وبين الوالديـن بدرجـة كافيـة فإنـه لـن يمكن ألى شئ أن يتسبب فى أذى أو 

  ) .٢٠٠٥،٢٣٢د آدلر،ي(ألفرضرر لهم 
فـي أى  د أن أغلب اآلباء أقروا أنهم لم يتحدثوا مطلقاً مع أبنـائهم المـراهقين   فقد وج

جنسية تتضمن العادة السرية واإلتصال الجنسى ونمو القضيب وحجمه الطبيعـى   موضوعات
تحمـل  هم المـراهقين ب ءوكيف تتحقق األحالم المبتلة . ومع ذلك يطالب هؤالء اآلبـاء  أبنـا  

ن الشذوذ الجنسى ، وأبنائهم المراهقين لديهم معتقدات جنسية خاطئة لية الجنسية والبعد عؤوالمس
–Edwards,2003,334) عن التناسل لدى األنثى أكثر من السلوك الجنسى والتناسل الذكرى 

355)  .  
فالتربية الجنسية تعنى بكل ماله عالقة بالجنس ، بدءا من المراهقة فـالبلوغ وعالماتـه    

علق بذلك من أحكام شرعية وآداب خلقية . وهذا العلم قـديم بقـدم   إلى الخطبة فالزواج وما يت
اإلسالم ، إنما إدراجه كمادة تربوية جنسية فى البحوث الجامعية قل من اهـتم بـه االهتمـام    
المستحق ، وكأن ظهور هذا العلم إنما وجد للتسلية فقط ، يحتاجه الشباب عنـد إقبـالهم علـى    

 . )١٩٩٢،٢٠٧،الزواج وكفى (عبدالرحمن الجزائرى
رير بأن أغلبية البالغين كانت لديهم نشاطات جنسية ، والعديد من اتقال ت نتائج أحدوكشف  

المشاركين كانوا يفتقرون إلى التعليم الرسمى حول الجنس وحتى الذين لجأوا لمثل هذا التعليم لم 
  . (Bozkurt, et al.,2006,922–928)  يكن مساعد لهم بصورة كافية 

ربية الجنسية بأنها تعليمات فى فسـيولوجية التناسـل وفى المواقف التى تقود وتعرف الت
إلى التكيـف الجنسـى الجيــد تجــاه الجـنس بعامــة والـزواج بخاصــة (فـاخر          

  . )١٩٩٠،٣٥٣عاقل،
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ويقصد بها إعطاء الطفل الخبرة الصالحة التى تؤهله لحسن التكيف فى المواقف الجنسية 
سب الطفل اتجاها عقلياً صـالحاً إزاء  تعلى إعطاء هذه الخبرة أن يكفى مستقبل حياته ويترتب 

المسائل الجنسية والتناسلية ، ومن الواضح أن تكوين االتجاه العقلى ال يقتصر علـى إعطـاء   
المعلومات والتفسيرات التى تنير هذا الميدان أمام الناشئ فالمعلومات الجنسية بمفردهـا غيـر   

العقلى الذى ال ينمو إال عن طريق االحتكاك المستمر بين الناشئ وبيئته كافية لتكوين هذا االتجاه 
االجتماعية من آباء ومعلمين وزمالء من الجنسين كذلك البد من كسب خبرة مشابهة عن طريق 

  ) .٢٠٠٥،١٠٤المالحظة الحسية وغير الحسية (أحمد عبدالسالم،
لية والخبرات الصالحة واالتجاهات التربية الجنسية هى التى تمد الفرد بالمعلومات العمو  

السليمة إزاء المسائل الجنسية بقدر ما يسمح به نموه الجسمى والفسيولوجى والعقلى واالجتماعى 
فى إطار التعاليم الدينية والمعايير االجتماعية ، والقيم األخالقية السائدة فى المجتمع  مما يؤهله 

شكالته الجنسية فى الحاضر والمستقبل مواجهه لحسن التوافق فى المواقف الجنسية ومواجهة م
  . )١٩٩٠،٤٤١واقعية تؤدى إلى الصحة النفسية (حامد زهران،

أن درء  فـي   Maimie Pinzerأهمية التربية الجنسـية كما تشير مامى بينزر وتكمن
 اآلباء واألمهـات خطر االنحراف عن الصبية والمراهقين والشباب يرجع فى المقام األول إلى 

عليهم أن يسلكوها وبـذلك ال  يجب هم الطرق الصحيحة التى ءعليهم أن يعلموا أبنايتعين ن الذي
يجدون صعوبة فى أن يظلوا سائرين فى الطريق السليم ، طالما أنهم تعلموا البداية الصـحيحة  

  ).١٩٩١،٣٩(سامية صابر،
ة الجنسية فى كانت تتصل بعدم وجود برنامج للثقاف تراًاوقد تبين أن المشكالت األكثر تو

المدرسة ، وعدم إمكانية الوالدين من التحدث فى األمور الجنسية، والمعاناة من العادة السرية ، 
والجهل فى المعلومات الصحيحة عن األمور الجنسية ، والتفكير فى تكوين عالقة مع الجـنس  

  ) .١٩٩٢،١٤٢اآلخر ، والتفكير الدائم فى األمور الجنسية (هدى قناوى،
فى  أبينا فإن أبنائنـا وبناتنا سيتلقون دروساً عن الجنس والحياة الجنسية مشئنا أسواء و  

مراحل عمرهم المختلفة ، ومن حق أبنائنا وبناتنا علينا أن نثقفهم ونعلمهم ونربيهم ونرشـدهم  
وننشئهم التنشئة السليمة ونزودهم بقدر من الثقافة الجنسية يعصمهم من الزلل ويجعلهـم أكثـر   

ى إجتياز مختلف مراحل نمو الجنس دون نكسات قد تعرقل مسيرتهم أو كبوات تجلـب  قدرة عل
عليهم التعاسة والكآبة والقلق طيلة حياتهم ، وقد تناول القرآن الكريم والسنة النبوية المطهـرة  
تفاصيل العالقة بين الرجل والمرأة و أدق دقائقها منذ أربعة عشر قرناً ، ثم يتحـرج علماؤنـا   
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وأولياء أمورنا من مناقشة تلك العالقة الراقية ، أو يتناولوها فى حذر واستحياء ظنـاً   ومعلمونا
منهم بأن الفضيلة تكمن فى تجاهل الحياة الجنسية أو طيها فى الكتمان وإسباغ ظالل كثيفة من 

  ) .١٩٩١،٣٨الغموض حولها (سامية صابر،
ا فى المدارس والجامعات  تحتـاج  والمشكلة فى التربية الجنسية التى نريد األخذ بأسبابه  

إلى كوادر خاصة من المدرسين والمربين لم يتهيأ لنا إعدادها فى بالدنا حتى اآلن . وليس فى 
ر اليسير فى موضوع الصحة النفسية أو التربية الصحية . وكليات التربية إال النذبرامج معاهد 

و أطباء الصـحة المدرسـية إللقـاء    وكانت وزارة التربية قديماً تتيح الفرصة للمدارس أن تدع
محاضرات حول األمراض التناسـلية مثالً . وتتضمن مناهـج بعض الدول العربية دروساً فى 

  . )٢٠٠٥،١٩األمراض التناسلية (عبدالمنعم الحفنى،
التعليم الجنسى على الرغم من عظم أهميته فانه ال يخرج عن كونه جزء من التربيـة  و

تفق الرأى بين المربين ونظار المدارس الحديثة على أن تعطى معلومات الجنسية العامة ، وقد ا
جنسية كاملة للناشئين على فترات مختلفة فى حياتهم ، وأن تعطى ضمن علوم أخرى كمشـاهد  

  ).١٩٩٢،١٤٣الطبيعة أو التشريح أو الصحة أو علم الحياة أو غير ذلك  (هدى قناوى،
تشرت ظاهرة اإلغتصاب بصورة مقلقـة ، بـل   ونتيجة لإلباحية الجنسية فى الغرب ان  

وخطيرة، كما انتشرت ظاهرة األوالد غير الشرعيين ، وقد أباحوا فى البالد الغربية اإلجهاض 
كحق من حقوق المرأة ، ولم يتذكروا حق الجنين فى الحياة ، وأنه إنسان له كامل الحـق فـى   

ى اإلنجاب ، وتخلى بعض الرجال عن الحياة ، كما أن كثيراً من النساء فى الغرب ال يرغبن ف
لية تجاه األوالد ، وأصبح هم الكثير من الشباب والفتيات إشباع الغريزة الجنسـية  ؤوتحمل المس

بصخب وجنون وإسراف ، تحت مسمى الحرية الشخصية ، وأصبحت الحرية الجنسـية فـى   
عرى أمام المأل العام المفهوم الغربى مرتبطة بحرية الجسد ، وممارسة الجنس بال ضوابط ، والت

بال حياء وال خجل . وقد أدى ذلك إلى الفساد االجتماعى ، والتحلل األخالقى ، وتحطـم كيـان   
  األسرة والعائلة ، وتدمير البنية األخالقية والروحية والقيمية للشباب والفتيات .

  
    : للتربية الجنسيةقواعد عامة )  ٧ (

مراهقين من الفتيان كانت لها داللة واضحة على أن الدراسات عن ال" فاخر عاقل " يذكر 
% من المراهقين ٩٥ عنأن فترة المراهقة هى فترة رغبات جنسية قوية . وقد ثبت أن ما يزيد 

الذكور فى بعض المجتمعات يكونون فعالين جنسياً حين بلوغهم الخامسة عشرة من العمـر .  
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أن المراهق بحاجة لمساعدته فيما يخص  وهذا دليل على الحاجة الكبرى للتربية الجنسية . ذلك
مشكالتـه الجنسية ، وفى إمكان المدرسة والبيت أن يســاعدا المراهـق كثيـراً فـى هـذا      

 . )١٩٩٢،٢١٣(عبدالرحمن الجزائرى،الخصوص 

كما يجب أن تبدأ التربية الجنسية منذ السنة األولى لتكوين اتجاه عام لـدى الطفـل إزاء           
فى حينها بما يالئم مقدرته على  عنها، وعندما يبدأ الطفل أسئلته يلزم أن يجاب  المسائل الجنسية

الفهم . ويجب على العموم أن يلم كل ناشئ ذكرا كان أم أنثى قبـل سـن المراهقـة بجميـع     
المعلومات األساسية فى هذا الموضوع إذ ال تكون الحالة االنفعالية بعد هذه السن مالئمة لتقبـل  

(أحمد ولة ويجب أن تعطى الخبرة والمعلومات فى كل سن بالطريقة التى تالئمها المعلومات بسه
  ).٢٠٠٥،١١٣عبدالسالم، 

ن هنـاك  إفى قواعد التربية الجنسية بالنسبة للولد الصغير حيـث   أساسيةفهناك أمور 
ووضع يده عليه من  عادات بسيطة تحتاج إلهتمام كبير مثل عادة التزام الولد لعضوه التناسلي

السـن   هيشاهد الولد في هذ خر تحدث بعد بلوغ الولد سنتين ونصف تقريباً ، وكثيراً ماقت آلو
واضعاً إحدى يديه على عضوه التناسلي دون انتباه منه ، فإذا نُبه انتبه ورفع يده . ويعود سبب 
ذلك في بعض الحاالت إلى وجود حكة أو التهاب في ذلك الموضع من جراء التنظيف الشـديد  

بل األم ، أو ربما كان سبب االلتهاب هو إهمال تنظيف الولد من الفضالت الخارجة مـن  من ق
  السبيلين .

فعلى اآلباء أن يصرفوا انتباه أطفالهم أو يهملوا هذا السلوك الجنسى حتى ينصرف عنه 
 Casteels, et)حيـاتهم   طفال إلى نشاطات أخرى طبيعية تمألأطفالهم أو يوجهوا نشاطات األ

al., 2004,844-846)    
 -النقاط اآلتية " المشاعر الجنسيةتعلق بي الذيكما يجب أن يهتم اآلباء بسد العجز الثقافى 

  "األبـوة  -الـزواج  -العقم -اإلتصال الجنسى -العالقات الشخصية -اإلستمناء -تعليم الجنس
(Cuskelly, et al.,2004,255–264) .  

العالقة بين الوالدين والمراهق   متانة ووضوحنجاح التربية الجنسية  ولعل من أهم أسباب
وكفاءة الحوار الخاص بالنشاط الجنسى ، وتذليل العقبات التى تقف فـى طريـق الحـوارات    
الخاصة بالنشاط الجنسى حتى ال يتم قطع االتصال المعرفى ويتسبب فى عدم اإلستماع والغضب 

الوسـائل   تلكنجاح التربية الجنسية والعجرفة والتظاهر والصمت ، وكذلك من األسباب القوية ل
التى تسهل الحوار الخاص بالنشاط الجنسى التى ربما تشارك فى تكوين دليل لإلتصال يتضمن 
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البداية المبكرة، اإلصرار ، اإلستماع ، أداء التقمص العاطفى ، وأن يكون هناك قضـاء وقـت   
  .(Kuriloff,2001)حقيقة ، وتحقيق تفاعل فى الطرق غير المهلكة ومعاملة المشاعر كمعاً

وكذلك يجب أن تتضمن التربية الجنسية المعلومات والحقائق العلمية المتعلقة بالجوانـب  
البيولوجية والجنسية التى تقدم للناشئة بهدف تبصيرهم بهذا الجانب من حياة اإلنسان ، على أن 

  .)١٩٩٧،٥٣٢ن كفافى،يتم ذلك فى إطار القيم الدينية والنظم اإلجتماعية القائمة (عالءالدي
البناء المعرفـى   ينبغي أن يشتمل عليهاموضوعات  ةعلى أربع ومن هنا يجب التركيز

  ألى برنامج إرشادى معد للتربية الجنسية وهى :
  بين الجنسين من حيث معرفة األعضاء الجنسية . ـ المختلف والمتشابه١
  ـ المتجنب والمدعم فى األمور الجنسية .٢
  يق الجيد لإلستمتاع بالحياة من المعرفة التامة ألساليب الحياة الجنسية .ـ كيف يكون الطر٣
  ـ معرفة اإلمكانيات والحدود لدى المراهقين من خالل الضوابط اإلجتماعية والقانونية .٤

أكدت بعض الدراسات على أهمية تعديل ثقافة الجنس ، وغرس المبادئ العامة فـى  قد و
زة الجنسية بطريقة سوية وشرعية ومتطلبات التكاثر وأهميته فى أهمية اإلشباع البيولوجى للغري

حياة النساء، ومناهضة التطابق الجنسى والتشجيع على التنافر فى الجنس ، وكيفية خلق عالقات 
   . (Thurheimer,2002,43-60)حيوية مع المجتمع 

والسـلوك الشـاذ   وقد اتسع المجال فى تناول التربية الجنسية لمسائل التعقيم واإلستمناء   
 Bozkurt, et)جنسياً وتعليم الجنس وليس فقط اإلتصال الجنسى والعالقات المتغايرة فى الجنس 

al., 2006,922–928)   
فـي  القواعد العامـة  ا تضمنهتالتى يجب أن  األساسية المهمةوهناك بعض المعلومات 

  -كما يلى :  التربية الجنسية
  . الفروق التشريحية بين الذكر واألنثى )١
  عملية التكاثر عند النبات والحيوان واإلنسان . )٢
  الفروق التى توجد بين األفراد فى مختلف جوانب النمو الجنسى . )٣
  األسباب التى تؤدى إلى فروق فى الجوانب الجنسية . )٤
  تشريح أعضاء الجهاز التناسلى كأحد أجهزة الجسم كالجهاز التنفسى والهضمى . )٥
  ناسلى كأحد أجهزة الجسم األخرى .معرفة وظائف األعضاء للجهاز الت )٦
  لماذا ينزل المجتمع الدافع الجنسى منزلة خاصة . )٧
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  الجنس يمارس من جانب األفراد فى إطار الزواج ، والحكمة من ذلك . )٨
  عملية اإلتصال الجنسى ووظائفها الحيوية واإلجتماعية . )٩
 .عالقة الرجل بالمرأة متعددة الجوانب وتتعدى الجانب الجنسى  )١٠

  . )١٩٩٧،٥٣٣لدين كفافى،(عالءا
كما يجب أن تتضمن البرامج المدرسية معلومات مضادة لتلك التى يستقبلونها من وسائل 

  . Sutton et al., 2002,25-55)(اإلعالم كى ال ينحرف األطفال فى هذه السن المبكرة 
-sevenوكذلك تشجيع المراهقين على قراءة المجالت الصحية مثل مجلة السبعة عشر 

teen magazine  ٨، وبلغ عدد قرائها  ١٩٩٧مليون نسخة عام  ٢.٤والتى بيع منها أكثر من 
(جوديـت   ن يقرأون المجالت الموجهة اليهم% من المراهقين مم٥٣ماليين مراهق أو مايعادل 

  ) .٢٠٠٥،٢٧٨إفرا، 
فى  ى والطابع اإلنسانى الذى يتمايز ويسمو به اإلنسانالتربية الجنسية المنحأيضاً تتخذ و

  . )١٩٩٢،٢٢٨تعبيراته وتفاعالته العاطفية الجنسية (محمد خليل،
فاليوم نجد هناك دعوة تأتى رياحها من مجتمعات أخرى لتعليم التربية الجنسـية ولقـد     

علمنا من واقع هذه المجتمعات ما المقصود بالتربية الجنسية من مفهوم غربى ، بل ورأينا نتيجة 
أن تكون التربية الجنسية فى  والشريعة اإلسالمية ترفضجتمعات ، فى واقع تلك المهذا المفهوم 

تدريب الفتاة على كيفية تفادى الحمل أثناء العالقات اآلثمة فى سن المراهقة ، أو كيفية تفـادى  
العدوى بمرض اإليدز فى هذه العالقات المحرمة . ولكن التربية الجنسية هى القـيم والمبـادئ   

. فقد وضع اإلسالم ضوابط تحد من انحرافات الجنس اب إلى بر األمانيعبر الش التى من خاللها
وجعل هنالك تدابير شرعية توصد باب الغواية، فسن آداب الحجـاب وغـض البصـر وآداب    
االستئذان ومنع االختالط  ولو اتبعت هذه اآلداب والضوابط لحلت كثير من مشكالت المراهقين 

ام بدور الراعي للقيم والمحافظ على التقاليد مـن خـالل   وكذلك يجب على الدولة القي الجنسية .
  وسائل االعالم .

  
     : )  طرق عالج المشكالت الجنسية ٨( 

تم تطوير أداء البرامج العالجية بدعم الوالدين والمدرسين وإندماجهم فى  ١٩٦٠فى عام 
 ,Spurlock)أوساط المراهقين حيث أنهم أقرب للمراهقين فى معايشتهم بأسلوب طبيعى وهادئ 

2002,38-51)  
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المبكر والتدخل المناسب للمراهقين ذوى المشكالت  التعرفويؤكد الباحثون على أهمية 
الجسمانية والجنسية وذلك لمنع التشخيص الطبى والنفسى الخاطئ واستخدام معالجة نفســية  

  .   (Hussain, & Roberts,1998,420–421)     فعالة
يدفع التخاذ سبل جيدة للتعليم الجنسى المالئم  تصحيحه ثقافى يجب والقبول بوجود عجز

  . (Bozkurt, et al.,2006,922–928)حتى يمكن التخلص من االستغالل الجنسى 
ومن أهم الطرق التى استخدمت فى عالج المشكالت الجنسية مع حاالت متعـددة مـن   

ء والباحثين والمتخصصـين  من األطبا اًوتأييد اًملحوظ اًالقت نجاح والتيالمراهقين والراشدين 
التحليل النفسى والعالج السلوكى والبناء المعرفى السـليم   ما أوردته مدارسفى الصحة النفسية 

  -طرق العالج على النحو التالى :  ويمكن عرض نماذج من،  من طرق عالجواإلرشاد الدينى 

  ـ التحليل النفسى :١
ليل النفسى وسيكولوجية اإلعاقة بجانب إلى تقنيات التح تستدعى الضرورة أحياناً اللجوء

العالج السلوكى لسبر أغوار الالوعى عن طريق تبصير المنحرف بأسباب انحرافه ومعرفتـه  
الدفاعات الملتوية التى اعتمدها كرد فعل على هذا االنحراف ، وقد أثبتت التجارب نجاح هـذا  ب

ت الجنسية المختلفـة  لمشكالاف واالعالج بنسبة كبيرة فى القضاء على العديد من أشكال االنحر
  . )١٩٩٥،١٧٣لغنى الديدى،ا(عبد

كما تظهر فائدة استخدام العالج التحليلى النفسى لمتابعة أسباب اإلنحـراف وظـروف    
نشأته ومحاولة استئصالها ، وعالج أسباب الصراع والقلق والخوف واإلرشاد النفسى للحاالت ، 

ة الممارسات الجنسية الشاذة وآثارها المختلفة نفسـياً  واستخدام الشرح ، واإلقناع لتوضيح حرم
ودينياً واجتماعياً واخالقياً والتأكيد على تقوية اإلرادة والضبط الذاتى والتحكم ، والتربية الجنسية 
  الصحيحة ، والعالج السلوكى لتعـديل االتجاهـات والعـادات والخبـرات غيـر المرغوبـة      

  . )١٩٩٨،٤٢٣(عبدالمطلب القريطى،
ما يهتم التحليل النفسى بفهم ديناميات النفس واألحداث التى تسبب عنها االنحـراف ،  ك  

وخاصة أحداثه اليومية التى تحرك حفزاته الجنسية الشاذة ويعيد العالج النفسى للمريض ثقتـه  
ته االجتماعية وأن يجد الطرق المثلـى لإلشـباع الجنسـى     ابنفسه ويساعده على تحسين مهار

  ) .١٩٩٠،٤٠٤(محمود حموده،
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  ـ العالج السلوكى :  ٢
الجنسية إلى حرص تام ومهارة فائقة من جانب المعالج وربمـا   لمشكالتيحتاج عالج ا

تكون هناك بعض الصعوبات أمام المعالج منها أن االنحراف الجنسى يشتق منه المنحرف لـذة  
ن . ويكـون  شعورية وأن االنحراف الجنسى أمر يحجم الكثيرون عن عرضه على المعـالجي 

العالج السلوكى ناجحاً فى حالة توافر الدافع لدى المريض نحو العالج . وحديثاً أصبح العـالج  
يستخدم فى عالج اإلنحرافـات الجنسـية  ويعتمـد     ياًرئيس اًالجـع  Sex Therapy الجنسى

  . )١٩٩٧،٤٥٥العالج الجنسى أساساً على أساليب وفنيات العالج السلوكى (حامد زهران،
تمد العالج السلوكى على نظرية التعلم الشرطى والتى تعتبر األمراض النفسية ما هى ويع

إال عـادات سـلبية متعلمة ، أى أنها أفعال شرطية منعكسة ويسعى العالج إلى إطفاء أو كف 
هذه األفعال الشرطية ، وتكوين فعل منعكس شرطى بديل و إيجابى (عبدالرحمن العيسـوى و  

  . )٢٠٠٠،١٢٠محمد النابلسى،
جوزيـف  استخدم العالج السلوكى مع حاالت االنحراف الجنسى ، فقد فرق " ومن هنا 

فالكف الكلى أو  ،فوليه " بين نوعين من االستجابات الجنسية وهما الكف الكامل والكف الجزئى 
الكامل يعالج بفنية خاصة تسمى " التحصين المنهجى " أى أن يخبر المريض بأنه ال ينبغى بأى 

ل أن يقوم بأداء فعل جنسى ما لم تكن به رغبة موجبة وفى محبة دافئة آمنة ، ويدع نفسـه  حا
يعالج باالستجابات الجنسية من الطرف اآلخر بحيث ال يتم فإنه على سجيتها. أما الكف الجزئى 

  . )١٩٩١،٦٠١و آخرون، داودوأمن نفسيين (عزيز الفعل اال فى حالة تواد 
لكشف عن الذات ال تعتبر طريقة لجمع وحصر المعلومـات  وكذلك مالحظة الذات أو ا

الضرورية عن تكوين األعراض ، بل قد تؤدى بمفردها إلى بعض التغيرات السلوكية العالجية  
بمعنى أن الفرد عندما يالحظ سلوكه أو يحاول أن يجمع المعلومات التى أدت لظهور أفعاله غير 

قد تؤدى إلى تأثيرات مباشرة فـى األفعـال أو    ،رفة مجرد المع ،المرغوبة ، فإن هذه المعرفة 
  . )١٩٩٤،٣٤٦السلوك الذى يالحظه الفرد (عبدالستار إبراهيم،

ويستخدم اإلرشاد السلوكى أساساً فى مجال اإلرشاد العالجى ، حيـث تعتبـر عمليـة      
وقوانين التعلم اإلرشاد عملية إعادة تعلم . ويعتبر اإلرشاد السلوكى تطبيقاً عملياً لقواعد ومبادئ 

والنظرية السلوكية وعلم النفس التجريبى بصفة عامة فى ميدان اإلرشاد النفسى ، وبصفة خاصة 
فى محاولة حل المشكالت السلوكية بأسرع ما يمكـن ، وذلـك بضـبط وتعـديل الســلوك      

  . )١٩٩٨،٣٦٣المضطرب (حامد زهران، 
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شذوذات الجنسية إلزالة الـنمط  وقد أثبتت التجارب فاعلية العالج السلوكى فى عالج ال  
الشاذ المتعلم من السلوك (مثل الصدمات الكهربائية أو الروائح الكريهة) التى يتم دمجهـا مـع   

  ) .١٩٩٠،٤٠٤(محمود حموده،الحفزة ، التى سوف تتناقص 
  ـ البناء المعرفى السليم :  ٣

تعلق بأسـباب  فعالج المشكالت الجنسية يركز على تعديل الظروف البيئية خاصة فيما ي
االنحراف ، وتبصير اآلباء والمعلمين بأدوارهم فى تحقيق التربية الجنسـية السـليمة لألبنـاء    
والتالميذ، وجعل البيئة المنزلية والمدرسية أكثر ثراء بالنشاطات المناسـبة إلشـباع الميـول    

م الجنسـية  والهوايات لدى النشء والشباب ، بما يساعدهم على استثمار طاقتهم وإعالء دوافعه
  .)١٩٩٨،٤٢٣خالل الممارسات الفنية والرياضية والعلمية وغيرها (عبدالمطلب القريطى،

الطبيعية التى يمكن  السياقاتوتشير الدراسات إلى أن العالقة بين الوالد واالبن هى أكثر 
فيها البدء فى مساعدة الوالد على التكيف مع إفصاح ابنه عن هـذا السـلوك ، وينبغـى علـى     

اهق أن يؤمن هو بأن التعلق بالوالدين من األمور التى تساعد الوالدين على تفهـم موقفـه   المر
 اًستجابة لحاجاته العاطفية ، وال شك فى أن تجميع األسرة فى محيط عالجى واحد يخلق نوعواإل

م بن ، كما توفر بنية آمنة يتالعواطف التى يظهرها الوالد واإل من الفراغ البيئى الالزم الحتواء
  .) (Saltzburg,1996,1-18فيها التعبير عن تلك المشاعر 

تمثل فى إغالق األبـواب المفتحـة ، وتخصـيص    يفعالج مثل هذه المشكالت الخطيرة 
دروس تربوية واعية فى هذا الميدان ، للتوعية وتكوين المروءة ، وتهـذيب األخـالق ، مـع    

ع فى كل زمان ومكان . ورحم اهللا من الرجوع إلى إقامة الحدود الشرعية ألنهـا الصالحة للرد
  ) .١٩٩٢،٢١٧قال " ال يصلح آخر هذه األمة إال بما صلح به أولها " (عبدالرحمن الجزائرى،

 Source ofأنه من المهم جداً بالنسبة للفرد المراهق وجـود مصـدر معلومـات    ذلك   

Information  تباك العاطفى وعدم يستقى منه معلوماته عن الجنس ، فالشعور باالختالل واالر
ة بمصدر معلومات صريح قإذا كان للمراهق عال التقليل من خطورتهاليقين قد يمكن تجنبه أو 

وآمن كأب مثقف أو زميل أكبر منه سناً ومن نفس جنسه ، وعلـى النقـيض فعنـدما يسـتقى     
و الفهم بالمراهق إلـى االضـطراب أ   من شخص قليل الثقافة فقد يؤدى سوء المراهق معلوماته

عبـد  (مجـدى   الممارسات الفضولية مما يؤدى إلى جمود نضـوج مفهومـه عـن الجـنس    
  .)  ١٩٩٦،١٨٧،اهللا
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وبالتالى فإن عملية اإلرشاد عملية شاقة وطويلـة وتخصصـية ، وليسـت نصـحاً أو     
إرشادات محفوظة ، وإن كانت كل عمليات اإلرشاد البد وأن يتبعها أو يصحبها إعطاء نصـح   

جبات ، وإعـادة مناقشـة األفكـار    ار واتخاذ القرار ، والتكليف ببعض الووتشجيع على التفكي
أن . وهذا معناه أن على المرشد  وتعديلها الخاصة واالتجاهات والمسلمات التى يسلم بها العميل

جهدا كبيرا ، يتطلب توافر الكثير من التأهيل والخبرة والخصائص النفسية ، والمهـارات  يبذل 
  . )١٩٩٣،٧٢وآخرون، رج طهوالقدرات الخاصة (ف

  ـ اإلرشاد الدينى :٤
وذلك  ١٩٨٠وهناك اإلرشاد النفسى الدينى الذى بدأ االهتمام به بشكل رسمى منذ عام 

 Allportعن الدين والشخصية ، وجـوردون ألبـورت    ١٩٣٨ Jungبعد كتابات كارل يونج 
ليـل النفسـى ،   عـن الـدين والتح   ١٩٧٧ Frommريك فروم عن االتجاه الدينى ، وإ ١٩٦٧

عن النمو الخلقى ، وظل هذا االتجاه ينمو وأصـبح لـه    ١٩٨٠ Kohlbergرج بوكتابات كول
بعض الرواد والباحثين وخاصة فى الواليات المتحدة األمريكية ، ففى السنوات األخيرة ظهرت 
 العديد من البحوث والدراسات األمبريقية فى مجال اإلرشاد والصالح النفسى الدينى (محمـود 

  ) .١٩٩٨،٢١،فرج
فيهـتم بالحاجـة    اإلرشاد الديني جنباً إلى جنب مع اإلرشاد والعالج السلوكى ، ويعمل

إلشباع الغريزة الجنسية ، فقد أباح الشرع ما يقضى به وطره فى إطار ما شرع اهللا ، أمـا إذا  
ـ  باع عجز اإلنسان عن تحقيق ذلك فإن عليه أن يتعفف عن السلوك الشائن فى سبيل تحقيق إش

هذه الحاجة ، حتى يغنيهم اهللا من فضله ، وذلك مصداقاً لقول الحق ـ عز وجـل "   
 "   (رشاد موسـى  ) ٣٣( سورة النور ـ اآلية

  . )١٩٩٣،٦٣وآخرون،
الوعظ الدينى . فالوعظ الدينى فيه تعلـيم  وفسى الدينى وهناك فرق كبير بين اإلرشاد الن  

وتوجيه غالباً من جانب واحد ، وهو مثل ما نسمع فى المساجد وفى البرامج الدينية فى اإلذاعة 
والتليفزيون مثالً . ويهدف الوعظ الدينى إلى تحصيل معلومات دينية منظمة ، أمـا اإلرشـاد   

فسية متكاملة نجد فيها السـلوك متمشـياً ومتكـامالً مـع     النفسى الدينى فهو يتم بتكوين حالة ن
المعتقدات الدينية، مما يؤدى إلى توافق الشخصية والسعادة والصحة النفسية . والمرشد النفسى 
يستطيع أن يقوم باإلرشاد النفسى الدينى ، ولكنـه ال يسـتطيع أن يقـوم بـه وحـده (حامـد       

  ) .١٩٩٨،٣٤٧زهران،
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  ـ وسائل عالجية أخرى :٥
أن هناك طريقتين أساسيتين فى العالج العصـبى والنفسـى    Cummings زيذكر كمنج

  للمصابين باالنحرافات الجنسية وهما :
مقبول الإيهام الشخص الذى عنده سلوك جنسى منحرف تجاه األطفال أو مع الشخص غير  - ١

ـ  اب إنه شخص مخالف للقانون ، ويمكن أن يؤدى ذلك للقبض عليه أو اعتقاله ، وذلك من ب
 الترهيب والتخويف .

االنحرافـات   نتيجـة تعريف الشخص المنحرف جنسياً أن بعض أمراض المخ قد تكـون   - ٢
الجنسية، وأن أعداداً كبيرة من الذين يعالجون فى المؤسسات والمصحات بسبب انحـرافهم  
الجنسى لديهم خلل فى وظائف المخ واضطرابات عقلية ، ولهذا يلجأ المنحرف جنسياً للعالج 

  (384-1999,363                                      ة وجـود مـرض عضـوى   خشي
(Cummings, 

 Imaginery Therapyكما أن هنـاك نوعـاً من العـالج يسمى العــالج بالتخيـل      
الجنسية المثلية ويخضع لإلرشاد والتوجيه ويعتمد فيه المعالج علـى إدخـال    يصلح لمشكالت

لى ذهن المراهق ويستثمرها فيما يفيده ، ويلعب الخيـال هنـا دوراً   صورة لها دالالت معينة إ
خطيراً فى توجيه المراهق ناحية السواء وناحية الصحة ، والقدرة على نزع الخوف من الفشل 
وتفادى احتماالت العجز الجنسى بتصور ما سيحدث مستقبالً والتدرب عليه فى الخيال  وذلـك  

تع فيها بعالقات عادية مع أهله وعالقات جنسية ناجحـة مـع   لتأهيل المراهق لحياة سوية يستم
  المستقبل .في زوجة 
وكذلك العالج الدوائى الذى يقتصر على الحاالت التى يشخص فيها فصـام أو اكتئـاب     

 Medroxy progesteroneفيعطى العقار المناسب ، وهناك عقار من البرجسـتيرون يسـمى   
زيادة الرغبة الجنسية التى ال يمكن للشخص السيطرة  يستخدم بفاعلية فى بعض الدول لحاالت

عليها كما فى حاالت إسراف العـادة السـرية أو الميـول االغتصـابية الشـديدة (محمـود       
  ) .١٩٩٠،٤٠٤حموده،

هناك بعض اآلراء التى ترى أن عالج المشكالت الجنسية ال يخرج عن إحدى الطرق و
العالج الكيميائى بالعقاقير المضادة للقلـق  ، لتخديرى العالج النفسى ا، العالج السلوكى  اآلتية "

فـى قمـع وإزالـة المثيـرات      Aversion Therapy العالج التنفيـرى، والخوف واالكتئاب 
  . )٢٠٠١،٢٥٦الجنسية غير المرغوبة (حسين فايد،
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البرنـامج اإلرشـادي يجـب أن    عرضنا لوسائل العالج المختلفة ، نجد أن خالل ومن  
ن أنـواع العالجات األخـرى  إ، حيث  من الفنيات المنتقاه من عالجات متعددة يتضمن العديد

كالعالج النفسى التخديرى والعالج الكيميائى ال يمكن ممارسـتها إال مـن خـالل المصـحات     
والمستشفيات والعيادات الخاصة ، وتستلزم التدخل الطبى بشكل مباشر ، أما العالج التنفيـرى  

م مع البيئة التى نعيش فيها وبأسلوب مناسب للمراهقين من ذوى ءتالفيمكن استخدامه بصورة ت
  اإلعاقة السمعية .   

  
   الجنسية : وجهات النظر المفسرة للمشكالت)  ٩( 

النظريات هى محاوالت يقوم بها أصحاب مدارس علم النفس لوضع تصور نظرى مبنى 
ر السلوك اإلنسانى والـنفس  لوصف وتفسي واقتناعاتهمعلى مالحظاتهم وتجاربهم وتصوراتهم 

البشرية وما يؤثر فيهما ويغير منهما سواء فى االتجاه المرغوب أم فى االتجاه المرفوض (فرج 
    .)١٩٩٣،٨٠٣،وآخرون طه

 Jaggarوإذا كان الجنس شيئاً فطرياً ، فإن الدور الجنسى شيئاً متعلماً كما يرى جاجار 
جنسية للفرد ، وتحقيق نمط ومستوى من السـمات  وأن ناتج عملية التعلم هذه هو تحقيق هوية 

عـادل  الذكرية واألنثوية لدى الفرد تظهر بطريقة أو بأخرى أثناء تفاعله مع البيئة من حوله (
  ) .٢٠٠٠،٩٥،عبداهللا

فى معظم الكائنات الحية ، وهو يمثل عنصراً أساسياً ثابتاً  حيويفالسلوك الجنسى سلوك 
 مثـل الجنسـية   اك وجهات نظر متعددة حاولت تفسير المشكالتوكانت هنودائماً فى حياتها ، 

الكثيـر  عرف بالنمو النفسى الجنسى ، وكذلك ي، أو ما من خالل نظرية الغرائز سيجموند فرويد
آراء واتجاهات مخالفة لنظرية فرويد فى بعض النقـاط ، كمـا   لهم  كانتالفرويديين الجدد  من

جوانب السلوكية والمعرفية التـى تناولـت تعـديل    ظهرت العديد من النظريات األخرى فى ال
علـى النحـو   هذه  وجهات النظرعرض  ويمكناالتجاهات نحو السلوك الجنسي  المنحرف ، 

  -التالي : 
  : سيجموند فرويدوجهة نظر ـ ١

مراحـل متجهـة نحـو     تمر بخمس )Libidoيرى فرويد أن الطاقة الغريزية (الليبيدو 
  -:  هي النضج الجنسى ، وهذه المراحل
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  : Oral Stage) المرحلة الفمية  ١
وهى من الميالد حتى عمر سـنة وفيها يحصل الوليـد على اللـذة من منطقــة الفم   

( الشفتان واللسان واألسنان ) يمارس فيها الطفل أنشطة المص والمضغ والعض ، تشكل هـذه  
ه فإن بعض الطاقة الغريزيـة  الممارسة مصادر رئيسية للذة ، فعندما تستثار المنطقة الفمية هذ

تتفرغ مما يؤدى إلى انخفـاض التـوتر وبالتـالى اإلحسـاس بالراحـة والرضـا (محمـد        
   .)٢٠٠٣،٦٤الريماوى،

  :  Anal Stage) المرحلة الشرجية ٢
وفى المرحلة الشرجية تتصف عالقة الطفل مع محيطه وخاصـة األم بأهميـة كبيـرة    

ن يقوم ببعض األمور وبأسلوب معين ، فعليه أن يأكـل  لتطوره الالحق . إذ يتعين على الطفل أ
من غير أن يتسخ ، وعليه أن ال يتغوط فى مالبسه ، وعليه أن يخضع لبعض الظـروف فـى   
عملية التغوط ، هذه الظروف التى قد ال تتوافق مع حاجته إلى الحد األقصى من اللذة ، فى هذه 

وامتثال لهذه المطالب ، وإما بإظهار استيائه  الفترة من التدريب يبدأ الطفل إما بإظهار خضوعه
(فيصـل  ورفضه لها والتعبير عنها بأفعال معينة كرفض الطعام ، ورفض اإلصغاء إلـى األم  

                                              .)١٩٩١،١٢٤عباس،
  : Phallic Stage) المرحلة القضيبية ٣

سنوات وفيها تتركز الطاقة  ٦إلى  ٣ة من العمري الفترةوهى المرحلة التى تقع فى 
الغريزية فى األعضاء التناسلية كنتيجة للتغيرات الجسمية التى تحدث ، هذا االنتباه يولد عقداً 
نفسية ، عقده أوديب لدى الذكور ( انجذاب الولد إلى أمه ) وعقدة الكترا ( انجذاب البنت إلى 

اقضة من الحب والكره ألى من الوالدين وتتعقد أبيها) ، فى كل عقده تنتاب الطفل مشاعر متن
  ) ٦٤:  ٢٠٠٣مشكلة التناقض فى المشاعر واألفكار بكبتها فى منطقة الهو( محمد الريماوى ، 

  : Latency Stage) مرحلة الكمون ٤
سنة ، وتتركز على نهايـات المرحلـة    ١٢إلى  ٦وهى المرحلة العمرية التى تقع من 

الكـره ) فـى منطقـة الهـو     -إلى كبت مشاعره المتناقضة ( الحب السابقة حيث يلجأ الطفل  
الالشعورية بكل ما تحمله هذه المشاعر من طاقة انفعالية . وتظل هذه المشاعر كامنة انتظـاراً  
للمرحلة النمائية األخيرة . وحيث أن هذه المرحلة طويلة تمتد حوالى ست سنوات فإن الطفـل  

حوله واكتساب المهارات اإلجتماعية والبحث عن األمـاكن   ينشغل خاللها باستكشاف البيئة من
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األكثر أمناً من الناحية اإلنفعالية ( األسرة ، الرفاق ، المدرسة ... إلخ ) مما ينسـيه ضـغوط   
  ) .٦٥-٦٤ ،٢٠٠٣(محمد الريماوى،المرحلة السابقة 

  : Genital Stage) المرحلة التناسلية ٥
ة فى مراحل تطور الغريزة الجنسية حيث تقارب النضج الجنسى يعد هو الخطوة األخير

التيارين الوجدانى والحسى الموجهين إلى الموضوع الجنسى والهدف الجنسى تقاربا دقيقاً يجعل 
الحياة الجنسية سوية ، وبالتالى تصبح الغريزة الجنسية فى خدمة وظيفـة النسـل (سـيجموند    

  ) .١٩٩٤،٨٧فرويد،
اتها بصورة داخلية بحته ال ينطبق على الواقع اإلنساني، القول بغرائز تتطور من تلقاء ذف

على بيئته التي يميل تأثيرها إلى تكييف التطور الغريزي  اًنتيجة لعدم نضوجه البيولوجي، معتمد
وفقاً ألغراضها الخاصة . وشرط هذا التأثير هو مرونة موضوعات الغرائز وأهدافها، ومصدر 

  )٥٥-٥٤دون تاريخ،  بتاً بيولوجياً (دانيل الجاش،الغرائز هو الذي يظل في مجموعه ثا
والغرائز األساسية إما تعمل معاً فى اتجاه واحد ، وإما أن تتعارض مع بعضها البعض. 
وقد اهتم فرويد فى بناء نظريته على المراحل التى تنمو فيها المشاعر الجنسية والعدوانية ذات 

ملية االستمناء فى مرحلة المراهقـة ، فمرحلـة   الصلة باألعضاء التناسلية ، وتشمل ما يشبه ع
ن البلوغ يعيد تنشيط دوافع ما قبل إالمراهقة تظهر فيها الصورة النهائية للمرحلة الجنسية حيث 

قد تم استبدالها أو إعالؤهـا بواسـطة األنـا ، فـإن      عالمرحلة الجنسية ، فإذا كانت هذه الدواف
المناطق الجنسية مناطق جنسية أولية ، ونرجسية الشخص يدخل إلى النضج فى هذه المرحلة ، و

المراحل السابقة على هذه المرحلة تتوزع فى اختيارات لموضوعات معينة ، فيبدأ المراهق فى 
حب آخرين حباً إيثارياً وينمو فى هذه المرحلة التطلع الجنسى والتطبيع االجتماعى واألنشـطة  

اج وتكوين األسرة ويتحول الشخص مـن طفـل   الجماعية ، والتخطيط المهنى ، واإلعداد للزو
-١٩٩٠،١٥١نرجسى باحث عن اللذة إلى كبير ناضج واقعى اجتماعى التوجــه (باترسون،

١٥٥. (  
وتمر الغرائز بعملية طويلة من النمو قبل أن يسمح لها بأن تصير نشطة فى اإلنسـان  

غير مقاصدها ثم تعود البالغ، فهى تكف وتوجه نحو أهداف وأقسام أخرى ، وتصير مختلطة وت
إلى حد ما إلى صاحبها . ويأخذ تكوين رد الفعل ضد غرائز معينة الصورة الخادعة للتغير فى 
المحتوى ، كما لو كانت األثرة قد تحولت إلى إيثار أو القسوة إلى الشفقة (إيفان وارد وأوسكار 

  .)٢٠٠٥،١٢٠زاريت،
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ال شعورية . فقد يحسه الفرد ويتجـه  فالدافع الجنسى قد يتم تنبيهه بطريقة شعورية أو 
نحو اإلستجابه له ، وقد ال يكون على وعى به كما يظهر فى األحالم . وإثارة الدافع الجنسى قد 
تكون خيالية . عن طريق التخيل لموضوعات جنسية أو أشياء متعلقة بالجنس . كما قد تكـون  

يختلف األفـراد فـى الـدافع أو    اإلثارة حسية ( لمسية أو بصرية أو سمعية أو حتى شمية ) و
  . )١٩٩٥،٣٠٠الحافـز الجنسي من حيث القــوة أو الضعف (سامى على،

الذى يعنى مجموعة السمات السـيكولوجية   Sex-Roleوبالتالى يتكون الدور الجنسي 
التى يكتسبها الفرد والتى يدركها على أنها تميز الذكر أو األنثى تبعاً للثقافة التى ينتمى إليهـا ،  

عـادل  أى هو الدوافع واالتجاهات والقيم وأنماط السلوك التى تعتبرها الثقافة مذكرة أو مؤنثة (
  ) .٢٠٠٠،١٠١،عبداهللا

يقوم هذا التصنيف الجديد على أساس بحيث طرح فرويد تصنيفه الجديد للغرائز  كما
ا يتمثل في نظري وأساس كلينيكي . فاألساس النظري هو الطابع اإلبقائي للغرائز ، على نحو م

 هوعبد مبدأ الثبات ، بمعنى أن الغرائز تتجه إلى التخلص من التوترات (صالح مخيمر
  ).١٩٦٩،١٥٠رزق،

قدم فرويد بتحليله للجنسية معنى مخالفاً لما هو شائع من أن األصل فى الرغبة  ولذلك
غ ، وأنه من الجنسية هو المجامعة واتمام الفعل الجنسى وأن هذه الرغبة تظهر فى مرحلة البلو

المفترض أن تتسم الطفولة بالبراءة والطهارة بعيداً عن أى نشاط جنسى ، مما أحدث انقالباً 
جذرياً فى فكرة الجنسية من حيث االتساع والشمول . غير أنه ال يمكن استيعاب هذا الحدث إال 

ل (فيصإذا أخذنا بعين االعتبار ذلك التحول الذى أدخله فرويد على فكرة الجنسية 
  .)١٩٩١،١٠٩عباس،

  )  ١جدول (  
  مراحل النمو الجنسي وتطور الغرائز عند فرويد 

 أهم ما يميزها الفترة الزمنية المرحلة

  الفمية
Oral 

من الميالد حتى 
 السنة األولى

استخدام مص ثدى األم ثم العض بـديالً عـن الرغبـة    
 الجنسية ، وهى ما تعرف بالجنسية الذاتية .  

  الشرجية
Anal 

من عام حتى ثالث 
 سنوات

يركز الطفل فى هذه المرحلة على عملية التغـوط ومـا   
 يعانيه فيها من عدم الشعور باللذة .
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  القضيبية
Phallic 

سنوات حتى  ٣من 
 سنوات ٦

كيز على الجانب التناسلى ، حيث روفيه تأخذ الجنسية الت
 تظهر بداية اللذة بمالمسة القضيب .

  الكمون
Latency 

ت حتى سنوا ٦من 
 سنة ١٢

 وتستغرقتظل المشاعر كامنه انتظاراً للمرحلة النمائية ، 
 حوالي ست سنوات .زمناً قدره هذه المرحلة 

  التناسلية
Genital 

سنة فما  ١٢من 
 بعدها

أثناء هذه المرحلة تتخذ الميول الجنسية والدافع الجنسى 
 الشكل النهائى الذى يميز النضج الجنسى .

  جنسية لفرويد** نقد النظرية ال
نقدين للنظرية الجنسية لفرويد أولهما أن من الصعب ) ٦٨ ،٢٠٠٣(ذكر محمد الريماوى 

اختبار فرضيات هذه النظرية تجريبياً ، والثانى أنه ال توجد أدلة علمية رصينة تؤيد النظريـة  
  .وما ذهبت إليه 

ن خالل نظريـة  ويمكن أن نستقيد من وجهة نظر فرويد في نشأة المشكالت الجنسية م     
أنه إذا حدث تثبيت على أي مرحلة من المراحل السابقة ولـم يتطـور الطفـل    بمعنى الغرائز 

مستقبال ، فالتثبيـت  التطور الطبيعي حسب المرحلة العمرية ، نجد أنه يعاني من مشكلة جنسية 
لعـادة  وبالتالي مفرط في ممارسة اعلى المرحلة القضيبية تجعل المراهق دائم مالمسة القضيب 

ولكن مما الشك فيه أن فرويد قد تجاوز بنظريته حدود المنطق بغيـر دليـل مقنـع    السرية ، 
واستدالل واضح ، حيث جعل العالقة بين اآلباء واألبناء عالقة صراع دائم بسبب رغبة األبناء 

ب جنسياً تجاه األم وغير ذلك من األمور التى ال يقبلها عقل وال شرع ، فحتى نكون منصفين يج
أن نرجع الفضل لفرويد فى العديد من اتجاهاته التى استفاد منها العلمـاء وخاصـة دوره فـى    
التحليل النفسى ، بشرط عدم المخالفة الشرعية لطبيعة وخلق النفس البشرية كما صـورها اهللا  

  . في الشريعة اإلسالمية عبر القرآن والسنة تعالى
 إريك اريكسون :   وجهة نظر ـ ٢

يكسون من علماء مدرسة التحليل النفسى حيث التزم بالجوهر العام لإلطار ارإريك يعد   
. الفرويدى ولكنه تخلى عن االتجاه البيولوجى الصرف الذى يتميز به أصحاب هذه المدرسـة  

ريكسون ترى أن الجنين يتكون وفق سلسلة من التشكيالت المتعاقبة وهى تختلف عن إونظرية 
التى تذهب إلى القول بأن جميع أعضاء الجنين توجـد   Performationنظرية التخلق السبقى 

وجوداً سبقياً فى الجرثومة  وقد حاول اريكسون أن يجمع بين األدلة التى تدور حول التأثيرات 
نظرية التحليل النفسى . فهو يعتقد أن أزمة المراهقة األولى هى والثقافية على نمو الشخصية ، 
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الشخص بمن هو ؟ ، وتقييمـه لذاتـه ، علـى أن نظريـة      أزمة التعرف على الذات وإحساس
اريكسون تعطى أفضلية للمحددات الثقافية أكثر مما تعطيه نظرية فرويد . ويرى اريكسون أن 
سلوك الفرد يمر بأزمات نمائية متعاقبة ومتوالية كل منها ذات عالقة وثيقـة بأحـد العناصـر    

رة حياة اإلنسان ونظمه ومؤسساته يتطوران معاً  األساسية فى المجتمع ولذلك نجد أن كالً من دو
أى أنه كلما تفتحت حياة الفرد الداخلية مضى فى المجتمع ليتكيف على نحو يتضـمن التتـابع   

  . )٣٣-١٩٩٢،٣٢(هدى قناوى،المناسب لمراحل النمو 
ويعتبر إريك إريكسون من بين من ثاروا على أفكار فرويد ، وحـاول تقـديم نظريـة      

فى مفاهيم النظرية أو طروحاتهـا ،   سواءنفسى فى ثوب جديد يعكس تغيرات عميقة التحليل ال
وتعرف نظرية إريكسون باسم نظرية النمو النفسى االجتماعى التى بناها على نتائج ابحاثه مع 

  .)٢٠٠٣،٦٩(محمد الريماوى،األطفال واألسر عبر الثقافات المختلفة وبمنهج أنثربولوجى 
البعد  في نشأة المشكالت الجنسية من خالل اريكسونوجهة نظر  ويمكن أن نستقيد من

رواسب في الالشعور للطفـل والمراهـق   الثقافي ، حيث ركز على أن التأثيرات الثقافية تترك 
 يتعين على الباحثوبالتالي  تؤدي به إلى العديد من المشكالت الجنسية نتيجة المفهوم الخاطئ .

  اإلرشادي . برنامجهعند بناء  مراعاة إثراء الجوانب الثقافية
  كارين هورنى : نظروجهة ـ ٣

تعتبر هورنى من تالميذ فرويد ، إال أنها تركت التحليل النفسى الفرويدى وكونت رابطة   
  جديدة للتحليل النفسى وفق منظورها الثقافى .

حاولت كارين هورنى تخليص التحليل النفسى من الميكانيكية البيولوجيـة ، وطرحـت   
،  Characterأن االضطرابات النفسية تكمن أساساً فى اضطرابات الطابع أو الشخصية  شعار

على المؤثرات الثقافية أثناء تربية الطفل وال تهمل فى الوقت نفسـه العوامـل    "هورنى"وتركز 
الذى يقود إلى العصاب كلها ترجـع   التوافق سوءالبيولوجية ، وتعتبر أن التوافق الذى يقود إلى 

لية التنشئة االجتماعية فى ضوء ثقافة ما عبر تاريخ هذا الفرد . وإذا كانت مادة الطفولة إلى عم
فى التحليل النفسى عند فرويد مادة أساسية ومصدر ثرى ، إال أنها عند هورنى مصدر ذا وزن 

  ) . ٢٢٠-١٩٩٧،٢١٥(حامد زهران،نسبى ، والمهم هو موقف المريض حالياً أثناء العالج 
فى تناوله للدور الجنسى فـى   يختلفوإن كان  "هورنى"ضح لنا أن أسلوب ومن هنا يت  

نمو الفرد عن أسلوب إريكسون إال أن كالهما وضع المؤثرات الثقافية فى المرتبة األولى مـن  
وقد قدمت نظريات التحليل النفسي  ناحية قوة التأثير على نمو الفرد فى توجيه سلوكه مستقبالً .
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رفنا على المراحل األولى من حياة الطفل ، فمنها التصور الكامل للحالـة  كبيرة في تع إسهامات
حتى الرجولة ، حيث تعتبر ذات شأن كبير في عمل  االجتماعية والجنسية للفرد في نمو الطفولة

النمو التي يمر بها الفرد ، كما أن مهام وخصائص النمو  المرشد النفسي ، فيكون قد ألم بمراحل
فمثال يكون الشخص طبيعيا ، وغير طبيعي ، ذو شخصية كاذبة أو  ل مرحلة تأخذ أشكاال في ك

تنمو في السنوات األولى ، وفهم نظريات التحليل النفسي هو أساس لفهم  شخصية حقيقية ، فكلها
  للعميل والعـمل معه بعمق أكثر .  المرشد النفسي
ية من خالل الـربط  في نشأة المشكالت الجنس "هورني"من وجهة نظر  االستفادةويمكن 

بين المؤثرات الثقافية والعوامل االجتماعية والبيولوجية ، حيث أنها لم تضـع عـبء ظهـور    
كان يتعين علـى  ، وبالتالي لية من عدة اتجاهات ة على جانب واحد وأنما جعلت المسؤوالمشكل
  .اإلرشادي نامجهبرمراعاة الجوانب البيولوجية واالجتماعية والمؤثرات الثقافية عند بناء  الباحث

  د آدلر فى معنى الحياة :يألفر نظروجهة ـ ٤
كان آدلر من مؤسسى علم النفس الحديث ، وممن اهتموا بنظريات فرويد على أسـاس    

أنها فتحت طريقاً جديداً لتحديث وتطوير علم النفس ، إال أنه إنشق عنه وكان له وجهـة نظـر   
  فة جنسية .خاصة به فى معنى الحياة وما يتخللها من ثقا

البشر على وجه األرض يمكن تصنيفها تحت ثالث نقاط رئيسية : وظيفية  مشكالتكل ف  
هى التى تكشف طبيعـة فهمهـم    المشكالتواجتماعية وجنسية ، وأن ردود أفعالهم تجاه هذه 

الشخصى لمعنى الحياة . فالمشكلة األولى : علينا أن نجد وظيفة تمكننا من الحياة فى ظل القيود 
مفروضة علينا بحكم وجودنا على كوكب األرض ، والمشكلة الثانية : علينا أن نجد ألنفسـنا  ال

موقعاً يمكننا من التعاون مع باقي أفراد المجموعة التى نعيش فيها بحيث نفيد ونستفيد من بعضنا 
 البعض ، والمشكلة الثالثة : يجب أن يتسع صدرنا لحقيقة وجود نوعين من البشر " نساء ورجال

  ).                  ٢٠٠٥،٢٣(ألفريد آدلر،" وأن استمرار الجنس البشرى يعتمد على العالقات بين النوعين 
وقد اتخذ آدلر اتجاهاً خاصاً به سماه علم النفس الفردى ، وأقامه على أفكـار وأسـس     

فـوق   ومفاهيم عقدة النقص ، وتعويض النقص ، والكفاح من أجل السيطرة والتفوق ، وعقدة الت
اتجاهه هذا على فهم السـلوك أو   مجملفى  وى ، وأسلوب الحياة ، وكان تركيزهوالنقص العض

عالج المريض باعتباره أن سلوكه يستهدف ـ بوعى وشعور غالباً ـ تحقيق رغبته فى النجاح  
والتفوق وقهر النقص الذى أصيب به أو التعويض عنه بتفوق فى مجال آخر يحقق فيه ذاتـه ،  
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ميته وقدرته . وأن لكل فرد أسلوبه الخاص الذى يستهدف هذه الغاية األساسية ، كمـا  ويثبت أه
  ) .١٩٩٣،٦٤أن له فرديته المميزة (فرج طه وآخرون،

من وجهة نظر أدلر في نشأة المشكالت الجنسـية حيـث    يفيد الباحث الحاليويمكن أن 
نب عوامل أخـرى رئيسـية ،   الغريزة الجنسية هي ثلث ما يهتم اإلنسان به فى حياته بجاجعل 

وهذا ما يخالف فيه فرويد حيث جعلها فرويد هي كل االهتمام وما عداها يـدور فـى فلكهـا .    
 تعين على الباحث، ومن هنا البد من تكاملها حتى تستقيم حياة الفرد من الناحية النفسية وبالتالي 

  اإلرشادي . برنامجهناء مراعاة جوانب حياتية أخرى تدعم االستقرار الجنسي للمراهق عند ب
  كارل جوستاف يونج : وجهة نظرـ ٥

-Selfالنفس نظاماً حركياً ال يتوقف ، وفى الوقت نفسه ينظم نفسه تلقائياً  "يونج"اعتبر   

Regulating system  ويطلق على الطاقة الجنسية أو الغريزية اسم الليبيدو ، والليبيدو طاقة .
لقيام بخدمة أغراض الحياة ، لكن قدراً معيناً مما يفيض عـن  طبيعية تتولى أوالً وقبل كل شئ ا

حاجتنا منها لتلبية أغراض غريزية ، قد يتحول فعالً إنتاجياً أو يسخر ألغـراض ثقافيـة . إن   
ه الطاقة على هذا النحو أمر ممكن مبدئياً حين تتحول شيئاً يماثل فـى طبيعتـة غـرض    يتوج

ل غير ممكن بمجرد فعل اإلرادة ، فهـو ال يحـدث إال   االهتمام الغريزى . غير أن هذا التحو
بطريقة غير مباشرة . فبعد فترة من النضج ينتج رمز يستطيع أن يجتذب الليبيدو إليه ، ويقوم 

   .)١٩-٢٠٠٣،١٦أيضاً بمهمة القناة فى تحويل الطاقة عن مجراها الطبيعى (كارل يونج،
فرويد ، وجعل الكبت الجنسي الذى  من عباءة ،هو اآلخر، وهنا نرى أن يونج قد خرج   

قدم يونج نظريته من جملة عوامل عديدة تؤدى إلى الخلل النفسى حيث  يتعرض له الفرد عامالً
عن األنماط الفطرية التى رفض من خاللها نظرة فرويد للجنس ، وذلك لخلوها مـن النظـرة   

ينظر إلى الجنس علـى أنـه    ما ، وكان ج متأثراً بالفكر الدينى إلى حداألخالقية حيث كان يون
عامل من عدة عوامل كثيرة فى الحياة ، كبتها وعدم التفريغ عنها يؤدى إلى العصاب ، أى جعل 

  .الكبت الجنسي مثله مثل زملة مركبة من مواضيع الحياة كلها التى قد تؤدى للخلل النفسى 
جنسية حيـث  في نشأة المشكالت ال يونجمن وجهة نظر  يفيد الباحث الحاليويمكن أن 

، ومن  تدني النظرة األخالقية وعدم التربية الدينية من المؤثرات في تكون المشكلة الجنسيةجعل 
  اإلرشادي . برنامجهعند بناء الديني  اإلرشادتوظيف فنيات مراعاة تعتين على الباحث هنا 
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  هارى ستاك سوليفان :وجهة نظر ـ ٦
تـدور   Inter-personal relations (البينشخصـية)  نظرية العالقات بين األشـخاص   

حول اإلنسان منذ الميالد ، وهو فى عالقة متبادلة مـع   "سوليفان"فكرتها المحورية فى تصور 
اآلخرين . إذ أن الفرد عضو فى مجال اجتماعى طوال حياته . ويقسم سوليفان حياة اإلنسان إلى 

  ست مراحل متداخلة ومتمايزة على النحو التالى : ـ
ما العامان األوالن من حياة الطفل حيث ال يحدث فى هـذه المرحلـة قلـق أو    وه المهد : )١

مخاوف فهى مرحلة استقبال من جانب األم ، ويستجيب الطفـل بطريقـة سـماها اإلدراك    
   . Prototaxicاألولى أو الفطرى 

حيث يبدأ الطفل فى  مهمةسنوات ، وتعتبر مرحلة  ٦-٣وهى المرحلة من  الطفولة الباكرة : )٢
، ويزداد الطلب من جانب األسـرة   Syntaxicلم اللغة ويتم فيها اإلدراك بطريقة تركيبية تع

على تعاون الطفل ، إذ يتوقع اآلباء من الطفل أن يؤدى بعض متطلبات عمليـات التطبيـع   
 المطلوبة وعليه يفرض على الطفل أشياء عن طريق السلطة .

، ات ، وهى تقابل مرحلة التعليم اإلبتدائىسنو ١٠ - ٦وهى المرحلة من  الطفولة المتأخرة : )٣
لطفولة الباكرة ، إال أن التواصل فيها يزداد من خـالل اللعـب مـع    لمرحلة اوهى امتداد 

 لطفل خصوصاً فى اللعب المنظم داخل المدرسة .لاألقران ، وتعد بمثابة مرحلة تنفيسية 
رحلة تنمو عالقات قويـة  سنة ، فى هذه الم ١٢ - ١٠وهى المرحلة من  بداية المراهقة : )٤

حميمة بين المراهق وفرد من نفس الجنس ، وهى بداية مرحلة الحـب ، ويعتبـر اآلخـر    
 .  Peer cultureبالنسبة للشخص أكثر أهمية من اآلباء ، وهذا الوضع يسمى بثقافة األقران 

سنة على وجه التقريب ، وفيهـا يتعلـق    ١٧ -١٣وهى المرحلة من  المراهقة المتوسطة : )٥
الفرد بالجنس اآلخر  وبنفس الجنس فى ذات الوقت ، فهو فى حاجة إلى الجنسـية الغيريـة   

 والجنسية المثلية وقد تتحد الحاجتان وينتج عن ذلك الميل الجنسى لنفس الجنس .
سنة ، وفى هذه المرحلة عادة ما تنـدمج   ٢٠- ١٧وهى المرحلة من  المراهقة المتأخرة : )٦

صداقة الدافئة لشخص من الجنس اآلخر وفى العادة تتركز على الحاجة الجنسية والحاجة لل
  )١٨١-١٩٩٣،١٧٧وآخرون، داود(عزيز          شخص واحد 

من وجهة نظر سوليفان في نشأة المشكالت الجنسية حيـث   يفيد الباحث الحاليويمكن أن   
، انمراحل من حياة األنس ين األشخاص والذى استعرض فيها ستبنظريته عن العالقات بخرج 

بدأها بالميالد وحتى المراهقة المتأخرة ، وعند تتبع سوليفان لحياة الفرد ونموه نجده قد جعـل  
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سنوات فى صورة ميل لنفس الجنس الذى يتطـور   ١٠دور الجنس فى حياة الفرد يبدأ من سن 
فرويد فى أن الجنسـية   تصورعام إلى الجنس اآلخر ، وبذلك خرج سوليفان عن  ١٣فى سن 
مراعـاة   كان يتعين على الباحـث ، ومن هنا الطفل وال تفارقه فى كل لحظات حياته تولد مع 

  اإلرشادي . برنامجهعند بناء  الدور الجنسي في حياة المراهق
  أدولف ماير : نظر ةوجهـ ٧

ضرورة دراسة البنـاء الجسـمى والميـول     إلىمن خالل هذه النظرية  "ماير"قد ألمح 
تبع أصل اضطراب معين تإذا أردنا أن ن وذلكالبيئة جميعها  الوراثية وخبرات الحياة وضغوط

ذا نحن درسنا الشخصية الكلية والتاريخ الكلى إ ونفهمه ، أى أننا نستطيع فهم السلوك فهما حقيقياً
مختلفاً مؤقتـاً   الفردفى أن يصبح  اًمن الطبيعى أن تكون التغيرات الجسمية سبب، فلحياة الفرد 

أقصر ، أكثر سمنة أو نحافة ، وغير ذلـك . وسـوف تـؤدى هـذه      عن اآلخرين : أطول أو
أكثر وعياً بالذات وعرضة للشعور بالخجل من المظهر الجسمى   الفردأن يصبح إلى التغيرات 

 فـي وقد يؤدى انشغاله الزائد بالفروق الجسمية إلى تلف مفهوم الذات لديه الذى يسـهم سـلبياً   
  . )٢٠٠٤،٤٤٥موسى، بهويته (فاروق للفرداإلحساس النامى 

ومـا يطلـق عليـه البلـوغ أو الحلـم       Adolescenceويجب اال نخلط بين المراهقة 
Puberty   فالبلوغ أو الحلم إنما هى فترة مبكرة من المراهقة يحدث فيها نضج جنسى و لـذلك

لها ، فالمراهقة كما هى معروفة اآلن تشـمل   اًليس مرادف لبلوغ هو جزء من المراهقة و لكنهفا
  . ) ١٥٥:  ١٩٩٦،  عبداهللال مظاهر النضج و ليس النضج الجسماني فقط ( مجدى ك

ومن خالل هذه النظرية أضاف ماير بعداً آخر عما قدمه فرويـد وتالميـذه أال وهـو      
الضغوط البيئية ومدى تأثيراتها على الفرد بجانب النمو البيولوجى ، أى أنه ينظر للفرد علـى  

هما عن اآلخر إذا أردنا أحدونفسية واجتماعية ، وال يمكن فصل أساس أنه وحده كلية عضوية 
  أن نتوصل لصورة حقيقية عن هذا الفرد .

أن الخلـل فـي   في نشأة المشكالت الجنسية حيث  "ماير"من وجهة نظر  االفادةويمكن 
مـن األسـباب    وخبرات الحياة وضغوط البيئة جميعهاالشاذة البناء الجسمى والميول الوراثية 

التعرف علـى البنـاء   مراعاة  تعين على الباحث الحالي، ومن هنا دية للمشكالت الجنسيةالمؤ
  اإلرشادي . برنامجهعند بناء  الجسمي والميول الوراثية
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 أوزوبل :    نظر ةوجهـ ٨
ن إتعتبر أوزوبل من علماء النفس الذين اهتموا بالدافعية فى مرحلة المراهقـة ، حيـث   

المعرفة فى مجال التعلم المدرسى عديدة ومتنوعة ، ومن أمثلة ذلك المصادر التى تمد الطالب ب
الكتب المدرسية ، المراجع ، األفالم ، الوسائل التعليمية المعينة على التعلم . وقد ذكرت أوزوبل 
أن هناك تأثيرين فى فترة المراهقة أولهما أنه يوجد تغير بيولوجى ، وخاصة الـدافع الجنسـى   

ى هذه المرحلة بالنمو المفاجئ عند البلوغ ، وهى ترى أن الدافع الجنسـى  الجديد الذى يتميز ف
واالتجاهات المتصلة به ، والسلوك الجنسى أيضاً كلها تظهر فى هذه المرحلـة مـن النمـو ،    
وذكرت أوزوبل أيضاً أن هذا هو الدافع منذ الطفولة الذى يحتاج لتنشئة اجتماعيـة . وثانيهمـا   

، عن الراشدين حيث يعمل المراهق جاهداً من أجل تحقيق هذا االستقاللتحقيق استقالل المراهق 
وقد حاولت أوزوبل أن تقدم صورة متكاملة لهذين النوعين من التأثيرات البيولوجية والثقافيـة  
وخاصة فى تأثيرها على الفكرة التى تكونت لدى الفرد عن ذاته من خالل التنشئة االجتماعية ، 

ت التى يبذلها المراهق فى سبيل االستقالل ، والتوصل إلى رؤيتـه لنفسـه   بما فى ذلك المحاوال
  )  .١٤٣-١٩٩٨،١٣٥ككائن جنسى (أنور الشرقاوى،

ضرورة أن في نشأة المشكالت الجنسية حيث  لأوزوبمن وجهة نظر  االفادةويمكن أن 
دافع الجنسى له بعد تنشئة الدافع الجنسى منذ البداية تنشئة اجتماعية سليمة قائمة على أساس أن ال

نظريـة   أوزوبلبيولوجى وبعد آخر ثقافى الينفصالن عن بعضهما ، وبذلك تكون قد قدمت لنا 
تعـين  ، ومن هنـا  التحليل النفسى لفرويد وتالميذه تناولت فيه الدافع الجنسى بعيداً عن منظور 

 برنامجـه ء عنـد بنـا   أساليب التنشئة االجتماعيـة التعرف على مراعاة  على الباحث الحالي
  اإلرشادي.

  السلوكية :المدرسة نظر  ةوجهـ ٩
السـلوك  تقوم النظرية السلوكية على مبدأ أن الفرد فى نموه يكتسب السلوك السوى أو   

المرضى عن طريق عملية التعلم ، والجانب التطبيقى لهذه النظرية هو العالج السلوكى الـذى  
وف وجون واطسون وغيرهما فـى التعلـيم   يرتكز على اإلطار النظرى الذى وضعه إيفان بافل

الشرطى الكالسيكى ويستفيد من نظريات ثورنديك وكالرك هل وبوروس سكينر فى التعزيـز  
وتقرير نتائج التعلم مع استخدام التعزيز الموجب أو السـالب أو الثـواب أو العقـاب (حامـد     

  ) .١٩٩٧،٢٣٩زهران،
ات واإلرشادات النفسية ومن أكثرها والعالج السلوكى يتفرع منه عدة وسائل من العالج
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تتجه مشاعر المراهق وأفكاره إلـى القضـايا   تأثيراً ما يمس الجانب العقائدى لدى الفرد حيث 
الكونية ، وكثرة الخوف والرجاء وسرعة الشعور بالذنب واإلحساس بالضعف ، والمحافظة على 

فى البلدان المختلفة ، والمراهق  العبادة ، وهى ميول ظاهرة لدى المراهقينمن كثار اإلالصالة و
(اسـماء  ج بالتى هى أحسـن وبطريقـة غيـر مباشـرة     نصر والييحتاج للسند والقوة والتذك

   .)٢٠٠٢،٨٦الحسين،
خالل فترة المراهقة يالحظ الحماس الدينى الذى يحل محل االتجاه الـدينى التقليـدى ،   ف

هق فهنـاك الـتحمس المصـحوب    ويتلون الحماس الدينى بالسمات الغالبة على شخصية المرا
بالتحرر من البدع وقد يصاحب هذا نقد الذع ، وهنـاك االنـدفاع إلـى النشـاط الخـارجى      
واالجتماعى والدينى واالنضمام إلى جماعات البر واإلحسان ( الشخصية المنبسطة ) أو االقتناع 

ة) ، وقـد  فى حماسة باالقتصار على المستوى الشخصى والتصوف الزائف (الشخصية المنطوي
يسيطر التفكير الخرافى والتفاؤل والتشاؤم والتوسل إلى األولياء وتعليق األحجبة ، وقـد يلجـأ   

الدافع الجنسى ، ويكون لدى هـؤالء حساسـية مرهفـة ألى     إلعالءالبعض إلى الدين كوسيلة 
  .)١٩٩٦،٢٦٧مخالفة جنسية فى المجتمع (عبدالفتاح دويدار،

ى يعانى منه المراهقين ، وله صلة كبيرة بالنمو والناحية ويخفف الدين القلق النفسى الذ
الجنسية عند المراهقين ، فيوجد ارتباط بين الناحية الدينية والناحية الجنسية ، فتتخـذ الناحيـة   

أن المراهقين لديهم طاقـات قويـة    زعات الجنسية عند المراهقين ، إذالن إلعالءالدينية وسيلة 
سى ويمكن أن تتجه هذه الطاقات بالفرد إلى المستوى الحيوانى إلى نشأت من النمو الجسمى والنف

ما ال يقره المجتمع ، وهنا يبرز دور الدين وأهميته فى إعالء هذه النزعات وحسن توجيه هذه 
  . )١٩٩٣،٤٢٥،وآخرون رشاد موسى(الطاقات 

يـث  في نشأة المشكالت الجنسية ح السلوكيةالمدرسة من وجهة نظر  اإلفادةويمكن أن 
يتعين ، ومن هنا  عدم االكتراث بالشعور الديني من المؤثرات في تكون المشكلة الجنسية تجعل

 برنامجـه عنـد بنـاء    الحماسة الدينية التي تناسب سن المراهقـة مراعاة  على الباحث الحالي
  اإلرشادي.

  التعلم االجتماعى "لبندورا" : نظروجه ـ ١٠
كتساب استجابات المحاكاة وأدائهـا ، دون أن يـتم   يز بين ايبالتم "باندورا وولترز"هتم ا

تحديد وتحليل اآلليات الالزمة للتعليم بالمالحظة (التعلم). ولقد أوضح باندورا أن عمليتي التمثيل 
كما أكد على أن هذا النوع من التفاعل "التحديد  ،الخيالية ضروريتان كي يتم التعلم بالمالحظة 
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العوامل الشخصية والعوامل البيئية غير االجتماعية تتفاعل المشترك". ويمكن شرح ذلك بكون 
أن القوة في السلوك التفاعلي،  "باندورا"ويرى   .فيما بينها، حيث يصبح كل عامل محددا لآلخر

السـلوك   "بانـدورا "لتغير العوامل البيئية. كما يحـدد   تتميز بالنسبية حيث يمكن أن تتغير تبعاً
إلى التعميم والى الثبات لمدة زمنية غير محدودة، و يمكن أن ندرج االجتماعي بكونه يميل دوما 

فالشخص الذي يميل إلى التصرف بعدوانية في موقف معين، سوف يميل  المثال التالي للشرح :
   .)(Bandura,A.,1977,35 هدوما إلى العدوانية في الكثير من المواقف المشابه

ساس تعلم المثير واالستجابة والتقليد ، حيث فنظرية التعلم االجتماعي تفسر النمو على أ
وجود مثير قوى فى مرحلة الطفولة يقوى الميل إلى االستجابة ، وتشكل العوامل الثقافية النمـو  
االجتماعى من خالل تعزيز السلوك المرغوب فيه . وقد ذكر عدد من العلماء أن الفرد يستطيع 

اآلخرين ، سلوكيات علم المباشر وبمالحظة اكتساب سلوك جديد تحت شروط معينة من خالل الت
ويفسر أصحاب نظرية التعلم االجتماعى سلوك المراهقين على أساس القمع الثقافى والتوقعـات  

معينـة   اًاالجتماعية، ويفترضون أن سلوك المراهقين هو نتيجة تربية الطفل الذى تعلـم أدوار 
عن نمو الفرد سواء كان سويا  ؤولةالمس وبالتالى فان عملية التنشئة أو التطبيع االجتماعى هى

فى  أو كان منحرفا إذ ينبثق النمو من التنشئة االجتماعية فى فترة الطفولة المبكرة ويظل مستمراً
وهو يمثل حاصل التنشئة االجتماعية وليس  المراحل الالحقة وعلى ذلك فان النمو يكون مستمراً

  ) .٢٩-١٩٩٢،٢٨ى قناوى،هدو  ٧٥-١٩٩٨،٧٢حاصال للنضج (أنور الشرقاوى،
هى عملية تشكيل السـلوك االجتمـاعى    Social Learningفعملية التعلم اإلجتماعى 

للفرد ، يكتسب ويتعلم فى إطاره االتجاهات السليمة البناءة الهادفة ، التـى تمكنـه مـن أن    
يسلك سلوكاً اجتماعياً متوافقاً ترتضيه الجماعة التى هو فـرد بـداخلها ، كمـا يرتضـيه     

  . )٢٠٠١،٦٣(نوال عطية،ويوافق عليه المجتمع بصفة عامة 
في نشأة المشكالت الجنسية حيث االجتماعي  نظرية التعلممن وجهة نظر  اإلفادةويمكن 

تتعامل مع الفرد مـن منظـور    فهيالتعلم االجتماعى تعتبر امتداد للنظرية السلوكية عملية  أن
وك سوى ومقبول اجتماعياً يلزمه تنشئة سليمة على تعديل السلوك والتنشئة االجتماعية ، فأى سل

إعادة التنشئة على أسـاس   وكذلك تعديل السلوك المنحرف يلزمهأساس قيم وعادات المجتمع ، 
نظريـة الـتعلم   المقبولة اجتماعيا . ومن المالحظ أن هـاتين النظـريتين    تمن القيم والعادا

كل خاص على طبيعة المجتمع الذى ننشـد  تعتمد كل منهما بشاالجتماعيي والنظرية السلوكية 
تنشئة أفراده على قيمه وعاداته وتعديل سلوك المنحرفين فيه على أساس من توجهاته وعقائده . 
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التنشئة االجتماعيـة   وءس إلىهذه النظرية أى انحراف جنسى أو غير جنسى للمراهقين  وتعزو
  .  اإلرشادي برنامجهاالستفادة من ذلك في بناء للباحث الحالي وبالتالي يمكن 

  كارل روجرز : نظر ةوجهـ ١١
تعتمد هذه النظرية على طريقة من أحدث طرق العالج النفسى وهو العـالج الممركـز     

حول العميل ، وقد بنيت النظرية أساسا على خبرة روجرز فى التوجيه غير المباشر والعـالج  
ند العالج " كيـف أسـتطيع أن   النفسى لكل حالة منفصلة ، وكان روجرز يوجه سؤال لنفسه ع

أعالج أو أغير هذا الشخص ؟ " ثم أعاد صياغة السؤال بطريقة أخرى " كيف أستطيع أن أوجد 
(حامـد  عالقة ومناخاً نفسياً يستطيع هذا الشخص من خالله أن يحقق أفضـل نمـو نفسـى ؟    

  .)١٩٩٧،٢٦٠زهران،
نمو المختلفة على ضـوء  ومفهوم المراهق عن ذاته يتشكل منذ الطفولة وعبر مراحل ال

محددات معينة يكتسب الفرد خاللها وبصورة تدريجية فكرته عن نفسه ، وتكون الذات هى نتاج 
التفاعالت االجتماعية مع اآلخرين خاصة ذوى األهميـة كالوالـدين ، فاألفكـار والمشـاعر     

ملـة الوالديـة   واالتجاهات التى يكونها الفرد عن نفسه أو يصف بها ذاته هى نتاج ألنماط المعا
ــاب    ــواب والعق ــاليب الث ــاعى وأس ــل االجتم ــة والتفاع ــئة االجتماعي ــد والتنش (أحم

  . )١٩٩٣،١٠٥إسماعيل،
كـارل  إن في نشأة المشكالت الجنسية حيث  روجرزمن وجهة نظر  اإلفادةويمكن أن   

، العميل  كما ركز على أهمية النظرة المتكاملة لإلنسان  روجرز عرف بنظرية التركيز حـول
فيد من نظرية كارل روجرز من خالل دراسات الحالة التى تجـرى علـى   أن ي ولعل الباحث

أصحاب السلوك المنحرف لنتتبع كيفية نشأة هذا السلوك ، وتأثر الفرد به ومـدى مـا يسـببه    
لشخصه ولآلخرين من مشكالت ، وكذلك أسهل الطرق التى يمكن للفرد أن ينجذب إليها لتعديل 

  تعرف بمفاتيح الشخصية . سلوكه ، وهى ما 
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   ة السمعيـةـاإلعاقالمراهقون ذوو ثانياً : 
إن اإلعاقة السمعية بمثابة مشكلة حقيقية تعانى منها المجتمعات اإلنسانية، سواء كانـت    

متقدمة أم نامية ، ومن ثم تعتبر اإلعاقة السمعية من القيود التى تحد كثيراً من انطالق المراهق 
المختلفة مع أقرانه ، وخاصة إذا كانت تلك األعاقة بدرجة كبيرة ، وأيضـاً   لممارسة األنشطة

ممارسة المراهق للوظائف واألدوار التى تعتبـر   دونتحول اإلعاقة السمعية فى أحيان كثيرة 
مكونات أساسية فى الحياة اليومية مثل القدرة على االعتنـاء بـالنفس ، ومزاولـة العالقـات     

                       .مشكالت الجنسية االجتماعية ومواجهة ال
  : اًسمعيالمعوقين  ) تعريف ١( 

إنحراف فى السمع يحد من من  م من يعانيين بأنه  )١٠٤، ٢٠٠٠علي عبدالنبي ( ميعرفه  
تاج لشدة الضعف فـى  القدرة على التواصل السمعى واللفظى ، وشدة اإلعاقة السمعية إنما هى ن

  السمع وتفاعله.
أو  من من حاسة السمع منذ والدتهيموحرالم ) بأنهم١٨٧، ٢٠٠٢موسى ( ويعرفهم رشاد

ها بمجرد تعلم الكالم لدرجة أن آثار التعلـيم فقـدت   والقدرة السمعية قبل تعلم الكالم أوفقد وافقد
  .بسرعة

فاإلعاقة السمعية تختلف عن باقى اإلعاقات األخرى فى أنها إعاقة خفية ال تكشف عن 
رجى ، وإنما بالنظرة الفاحصة المتأنية والتى تعتمد على مـنهج مـدروس   نفسها بالمظهر الخا

  . )٢٠٠٢،١٥٣لالكتشاف المبكر ومن ثم العالج (زينب شقير،
تعنى القصور سواء بصفة دائمة أو بصفة غير مستقرة والذى يـؤثر علـى األداء   كما   

السمعى أو اللفظى مـع   التعليمى للطفل ، األمر الذى يستحيل معه على الفرد التفاعل والتواصل
أقرانه وبيئته، مما يتطلب إحتياجات خاصة لرعايته ومساعدته فى القدرة على التفاعل الوظيفى 

  . )١٩٩٦،١٤٢مع بيئته بأساليب تناسب ظروفه (وفاء عبدالجواد،
 
  : اًسمعي المعوقين) تصنيفات  ٢(  

  -:  يمكن تصنيف المعوقين سمعياً وفق المحاور اآلتية  
  المعوقين سمعياً من منظور فسيولوجي:تصنيف  األول :

  : Hard of Hearing) ضعاف السمع  ١
هم األفراد ذوو السمع المحدود والناتج عن تلف فى السمع ، ويكـون نمـوهم اللغـوى      
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متخلف عن العاديين ويحتاجون إلى ترتيبات خاصة كاستخدام أدوات معينة مثل السماعة (أحمد 
  . )١٩٩١،٢٧يونس و مصرى حنورة،

 ٦٩- ٣٥بين " ما وكذلك الذين يعانون من صعوبات أو قصور فى حاسة السمع تتراوح   
" ديسيبل ، ولكنه ال يعوق فاعليته من الناحية الوظيفية فى اكتساب المعلومات اللغويـة وذلـك   

  .) ٢٠٠٣،٣٥باستخدام المعينات السمعية (أحمد جنيدى،
تضطرب حاسة السمع لديهم لحدوث  كما يوصف ضعاف السمع بأنهم األشخاص الذين  

تعطل جزئى لها ، بسبب إضطراب يحدث فى مكان ما فى األذن الخارجيـة أو الوسـطى أو   
الداخلية أو فى العصب السمعى ، أو فى مركز السمع بالمخ ، مما يعوق العالقات االجتماعية ، 

ى مثل عمرهم ومرحلتهم ولديهم نقص فى المحاكاة والتواصل مقارنة بأقرانهم العاديين ممن هم ف
  . )٢٠٠٠،٢٧،عليالنمائية (محمد 

وبرغم أن لديهم قصوراً فى حدة السمع بدرجة ما ، إال أنهم يمكنهم االسـتجابة للكـالم     
المسموع إذا وقع فى حدود قدرتهم السمعية وذلك باسـتخدام المعينـات السـمعية أو بـدونها     

  .) ٢٠٠٢،٤٢(إبراهيم عطية،ويحتاجون فى تعليمهم إلى ترتيبات وأساليب خاصة 
  : The Deaf) الصم  ٢

هم األفراد الذين ال تؤدى حاسة السمع لديهم وظائفها لألغراض العادية فـى الحيـاة ،     
  . )١٩٩٧،١٦٤،عبد المجيد(عبدالفتاح وذلك إما بالصمم الوالدى أو بالصمم المكتسب 

ذ الميالد أو قبل تعلم ومن هنا يعرف األصم على أنه الشخص الذى فقد حاسة السمع من  
الكالم أو حتى بعد تعلم الكالم بدرجة ال تسمح له باإلستجابة الطبيعيـة لألغـراض التعليميـة    

قـراءة   -اإلشارة  وهيواالجتماعية فى البيئة السمعية إال باستخدام طرق التواصل المعروفة 
     .) ١٩٩٦،٦٦التواصل الكلى (على عبدالنبى، -هجاء األصابع -الشفاه

إلى أن أخطر عائق فى تقدم الطفل النفسى التعليمى  "مختار حمزة"ى هذه النقطة يشير وف
يحدث عند وقوع فقدان كبير فى السمع قبل سن الخامسة ، إذ تتالشى عندئذ من مخيلة الطفـل  

(عبـدالرحمن  الذكريات المتعلقة باللغة والكالم تدريجياً فيتساوى مع الطفل الذى ولـد أصـماً   
   . )١٩٩٨،٦٤سليمان، 
من الشدة ، بحيث ال يستطيع معها الفرد أن عالية إعاقة للسمع على درجات  هفاألصم لدي  

يكون قادراً على السمع وفهم الكالم المنطوق ، حتى مع استخدام معينات سمعية قد تبلغ حداً من 
ى ــلتعليملب على األداء اـتفعيل المعلومات اللغوية وبالتالى تؤثر بالس الشدة يعوق الطفل عن
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  . Ysseldyke & Algozzine,1995,384)للطفل (
  : طبىالمعوقين سمعياً من منظور تصنيف  الثاني :

  ) صمم وراثـــى  :١
  يولد الطفل أصم منذ الوالدة نتيجة جينات وراثية ترجع لعدة عوامل أهمها :ـ  

  % ويكون غير ظاهر .٨٤صمم محمول على الجينات المتنحية وينتقل بنسبة  -
  % ويكون واضحاً .١٤محمول على الجينات السائدة وينتقل بنسبة  صمم -
 % ٢صمم محمول على الكروموسومات الجنسية ويكون بنسبة  -

  )١٩٩٨،٥١(جمال الخطيب،
  ) صمم مكتسب  :٢

بحاسة السمع عادية ولكنهم أصيبوا بالصـمم فـى    األطفالوذلك بعد الوالدة حيث يولد   
ـ   إحدى مراحل حياتهم نتيجة لمرض أو ى مرحلـة  حادث مثل اإلصابة باألمراض المعديـة ف

  . )٢٠٠٢،١٩١زية والحصبة وااللتهاب السحائى (رشاد موسى،الطفولة مثل الحمى القرم
  : درجة الفقدانالمعوقين سمعياً من منظور تصنيف الثالث : 

  : Slight) فئة اإلعاقة السمعية البسيطة جداً ١
ديسيبل ، وفيه قـد يواجـه    "٤٠ – ٢٧"معى بين تراوح شدة الفقد الستفى هذا المستوى   

 الطفـل صعوبة فى سماع الكالم الخافت أو الكالم عن بعد ، وبصفة عامة ال يواجه هذا  الطفل
صعوبات تذكر فى المدرسة العادية ولكنه يحتاج إلى ترتيبات خاصة بالنسبة لمكان جلوسه فى 

رامج العالجية لتصحيح النطق (جمـال  الفصل ، وقد يستفيدون من المعينات السـمعية ومن الب
  . )١٩٩٨،١٧٨الخطيب، 

  : Mildالبسيطة ) فئة اإلعاقة السمعية ٢
دسيبيل ، ويستطيع الشـخص   ٥٥- ٤١تراوح شدة الفقد السمعى بين تفى هذا المستوى   

أمتار بشرط أن تكون وجهاً لوجه ، وقد يعـانى مـن    ٥إلى  ٣أن يفهم كالم المحادثة عن بعد 
رافات فى األلفاظ والكالم ، ويفضل إحالة هذا الشخص إلى فصول التربية الخاصة ، بعض اإلنح

  ) ٤٥:  ٢٠٠٣وقد تكون المعينات السمعية ذات فائدة ( على عبدالنبى ، وزيدان السرطاوى ، 
  : Moderate) فئة اإلعاقة السمعية المتوسطة ٣

يسـيبل ، ويعـانى هـذا    د " ٧٠- ٥٦" تراوح شدة الفقد السمعى بينتفى هذا المستوى   
الشخص من إضطرابات كالمية ولغوية ، ويواجه صعوبات كبيرة فى المناقشات الجماعية ،وال 
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يستطيع فهم المحادثة إال إذا كانت بصوت عالى ، وقد تكون حصيلته اللفظية محدودة ، وهـو  
  ) .Manfred,2000,328( ل التربية الخاصة ومعينات سمعية يحتاج لفصو

  : Severeعاقة السمعية الشديدة ) فئة اإل٤ 
عانى الشخص يديسيبل ، و " ٩٠- ٧١"تراوح شدة الفقد السمعى بين تفى هذا المستوى   

من إضطرابات فى الكالم واللغة وصعوبات تتعلق بسماع األصوات حتى األصوات العاليـة ،  
وزيدان  ولذلك فهو فى حاجة إلى فصول خاصة وبرامج تدريب نطقى وسمعى (على عبدالنبى ،

  . )٢٠٠٣،٤٦السرطاوى،
  : Profound) فئة اإلعاقة السمعية الشديدة جداً ٥

ديسيبل ، وهذا الشخص يعتمد على  ٩٠فى هذا المستوى يزيد مستوى الفقد السمعى عن   
وهـي الهجـاء   حاسة اإلبصار أكثر من حاسة السمع ، وأساليب التواصل المعروفـة للصـم   

وزيدان على عبدالنبى وذلك للتواصل مع اآلخرين (، الكلى  التواصل -لغة اإلشارة  -اإلصبعى
  . )٢٠٠٣،٤٦السرطاوى، 

  المعوقين سمعياً من منظور موضع اإلصابة :  تصنيف الرابع : 
يقوم هذا التصنيف على تحديد الجزء المصاب من الجهاز السمعى المسـبب لإلعاقـة     
  -:  وذلك على النحو التاليالسمعية 

  : Conductive Deafness) صمم توصيلى ١
يشير إلى اإلعاقة السمعية الناجمة عن خلل فى األذن الخارجية أو األذن الوسطى على   

نحو يحول دون وصول الموجات الصوتية بشكل طبيعى إلى األذن الداخلية ، وعليه فـإن  
المصاب يجد صعوبة فى سماع األصوات المنخفضة بينما يواجه صعوبة أقل فـى سـماع   

  رتفعة .األصوات الم
  : Sensor Neural Hearing Loss) صمم حسى عصبى ٢

يشير إلى اإلعاقة السمعية الناتجة عن خلل فى األذن الداخلية أو العصب السمعى فعلـى  
الرغم من أن موجات الصوت تصل إلى األذن الداخلية إال أنه ال يتم تحويلهـا إلـى شـحنات    

ل يقع فى العصب السمعى فال يتم نقلهـا إلـى   كهربية داخل القوقعة على نحو مالئم ، وان الخل
  الدماغ بشكل تام .

  : Mixed Hearing Loss) صمم مختلط ٣
  السمع الحس عصبى ويصعب عالجه . وفقدانيجمع بين فقدان السمع التوصيلى   
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  : Central Deafness) صمم مركزى ٤
السمعية  حدث فى وجود خلل يحول دون تحويل الصوت من جذع الدماغ إلى المنطقةي  

  ) ٢٠٠٢،١٨٩(رشاد موسى، ل عن السمع فى الدماغ ؤوفى الدماغ أوعندما يصاب الجزء المس
  
  قين سمعياً :ولمعا) خصائص  ٣( 

فهنـاك  لمعاق سمعياً وتختلف عن الشخص العادى بسبب إعاقتـه ،  اتتنوع خصائص   
  . الخصائص العقلية المعرفية والخصائص االجتماعية والخصائص اللغوية

 صائص العقلية المعرفية : الخ .١
وما يعقبها من صعوبة الكالم السمع مهما كانت نسبة ذكاء المعاق سمعياً فنظراً لفقده حاسة  

والنطق، نجد أن تحصيله األكاديمى يتأثر بحالته الصحية فـى مجـاالت القـراءة والكتابـة ،     
عصـبية والتـوتر   باإلضافة إلى ميله للعزلة وشعوره باإلحباط وبعض نوبـات االكتئـاب وال  

وانخفاض مستوى تحصيله وخوفه من المستقبل وشعوره بالقلق واالضـطراب فـى عالقاتـه    
  . )٢٠٠٢،٢٥٤باآلخرين ، مما يؤدى إلى سؤ توافقه الشخصي واالجتماعى (زينب شقير،

  
 الخصائص االجتماعية :  .٢

غيـر   أنهـم  Scale Vinland Social Moturity للنضج االجتماعي فاينالند مقياسأثبت 
كاملين من ناحية النضج االجتماعى  وذلك بسبب عجزهم عن التفاعل مع المجتمع ألن التفاعل 
الذى يتم بين الفرد وأفراد المجتمع اآلخرين يؤدى حتماً إلى نضجهم إجتماعياً ، فهناك ارتبـاط  

االنقياد  بين اإلعاقة واالنحراف ، فترى بعض المعاقين سمعياً قابليتهم شديدة لالستهواء وسهولة
عبـد  بدالفتاح (ع، وبذلك يسهل إغرائهم واستخدامهم فى بعض األغراض الخارجة عن القانون 

  . )١٦٩-١٩٩٧،١٦٧، المجيد
يحاول المعاق سمعياً تجنب مواقف التفاعل االجتماعى مع العـاديين ، نظـراً لصـعوبة    و 

لى مواقـف التفاعـل التـى    التواصل اللفظى الالزم لهذا التفاعل االجتماعى ، فلذلك فهو يميل إ
تتضمن فرداً واحداً أو فردين ، ذلك ألن كثرة األفراد تجعله ال يستطيع التركيز مع حركـاتهم  
وإيماءاتهم ونطق شفاههم حتى يستطيع متابعة حوارهم ، لذلك فإن المعـاقين سـمعياً يميلـون    

  ).٢٠٠٠،١٠٨للعالقات االجتماعية مع أقرانهم المعاقين سمعياً (عبدالرحمن سليمان،
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عندما يصاب المعاق سمعياً باإلحباط قد يلجأ للعنف ، وإلـى التعـويض عـن مواقفـه     و 
اإلحباطية باالهتمام بالمظهر والملبس واالهتمام بالنواحى البدنية ، كما أن بعضهم يتردى إلـى  
االنحراف والبعض يرتكب الجرائم الجنسية تحقيقاً إلنتصار يخرج به مـن إحباطـه (أحمـد    

 ).٢٠٠٣،٥٠ى،جنيد

المعاقون سمعياً كثيراً ما يتجاهلون مشاعر اآلخرين ويسيئون فهم تصرفاتهم حتى لو كانت ف 
هذه التصرفات ليس بها أى سؤ نية ، وهم يظهرون درجة عالية من التمركز حـول الـذات ،   
، ويميلون للتفاعل مع أشخاص يعانون مما يعانوا هم منه ، وهم أكثر فئات اإلعاقات فى ذلـك  

ولكن تأثير اإلعاقة السمعية يختلف إختالفاً جوهرياً من معاق آلخر  فالعوامل المحددة للبنـاء  
لفرد يعتمـد  النفسى للشخص عديدة ومتنوعة ، وكثيراً ما نالحظ أن أثر اإلعاقة السمعية على ا

  ) .١٩٩٨،٩٢مله بالنسبة له (جمال الخطيب،على المعنى الذى تح
 الخصائص اللغوية : .٣

لتواصل اللغوى يؤثر على التفاهم بين المعاق سمعياً واآلخرين وخاصة األسرة خالل عدم ا 
عملية التنشئة وما يتخللها من أساليب خاظئة نحوه ، مما يمثل ضغطاً عليه وصعوبات فى حياته 
تتحول من إحتياجات وصراع إلى مستوى األعراض المرضية والعدوان وتكرار نوبات الغضب 

 ) .١٩٩٥،٥ى النوم واألكل (شاكر قنديل،وظهور إضطرابات ف

  
  المشكالت للمعوقين سمعياً :تحديد ) االحتياجات و ٤ (

استعراض خصائص المعوقين سمعياً ، يمكننا معرفة احتياجاتهم الجسمية والنفسية  بعد  
  ومن ثم الوصول إلى مشكالتهم الجنسية التي هي موضوع الدراسة الحالية .  

عدم التكيف انفعالياً مع والصم قد يؤدي إلي عدم التوافق  لمراهقيناعند السمعي  لفقدانفا
جداً  فتفسيراتهم لنظرات اآلخرين من العاديين تحمل أبعاداً غير مألوفة ، فهي إما عالية ،ذواتهم

من عدم نجاحهم  أي مبالغ فيها من االيجابية أو منخفضة جداً نتيجة لالنطواء واالكتئاب المتولد
وبحيث إنه في مرحلتهم  ين بسهولة ، وبالتالي يتقهقر نموهم االنفعالي عن المعتادفي فهم اآلخر

السمع ، من حيث توقف هذا  العمرية تلك ال يناسب سمات الشخصية التي لدي أقرانهم عادي
لنظرية التحليل النفسي ، ومن ثم يتقوقع  النمو االنفعالي عند مرحلة معينة ، أي تثبيته وذلك تبعاً

  ) .٢٠٠٧،٦٣(محمد الفائق، هوالعزلة لدي ول ذاته وتزداد مساحة االكتئابالطفل ح
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العديـد  يفضي إلى نشاط الجنسي الذى يقوم به الفرد فى أى مرحلة من مراحل الحياة فال
من المخاطر ، وبطبيعة الحال فإننا نتحدث عن تلك العالقات خارج نطاق الزواج الشرعى ، أما 

ن هذه المخاطر تزداد ، ولكن بالرغم من وجود هذه المخـاطر إال  من خالل مرحلة المراهقة فإ
أن العديد من المراهقين يستمرون فى القيام بهذه األنشطة الجنسية ، وحتى عند اتخـاذ كافـة   
االحتياطات من قبل المراهقين أو الراشدين فإن ممارسة األنشطة الجنسية تظل عمالً خطيـراً  

  ) .٢٠٠٤،٢٣٤(صالح أبوجادو،
تبدأ بعملية البلوغ على المستوى الجسدى التـى هـى نتـاج    فهي مرحلة المراهقة أما 

لتغيرات هرمونية ، حيث تقل حساسية المحور المكون من الهيبوثالموس ، والغـدة النخاميـة   
المثبطة بواسطة االسترويدات الجنسية ، ويزداد إفراز الهرمونات الجنسية ، ثم  الراجعةللتغذية 

األعضاء التناسلية الخارجية ، ونزول دم الحيض لإلناث ، ويصاحبه كبـر   يتبع ذلك كبر حجم
حجم الثديين ، وظهور شعر فى منطقة العانة ، وتحت اإلبطين وتسـتدير األرداف ، ويصـبح   
الجسم أنثوى التكوين ، أما عند الذكر فيكبر حجم األعضاء التناسلية والخصيتين ، وكيس الصفن 

شارب ، وغلظ الصوت ، وتتضخم العضالت ، ويكبر الجسم نحـو  ، مع ظهور شعر اللحية وال
   .)١٩٩٨،٣٧الطابع الذكرى (محمود حموده،

فعند البلوغ ينتهى الهدوء النسبى الذى كان سائداً فى مرحلة الطفولة ، حيث يبدأ النضج   
ـ   ى لألعضاء التناسلية وتنشط من جديد االهتمامات الجنسية ، أى يتم االنتقال من الجنسـية إل

  . )١٩٩١،١٦٢فيصل عباس،(التناسلية 
يشيع هذا التحرش باألطفال حيث للمعوقين سمعياً من أبرز مشكالت المراهقة الجنسية و

الشذوذ لدى الرجال ويختلف النشاط الجنسى فى الكثافة والمدى الذى يتراوح بين التحسيس باليد 
ية أو مسك األعضـاء التناسـلية   على شعر الطفل أو اإلمساك بالطفل أثناء ممارسة العادة السر

األوقات يصـل  بعض  للطفل  أو تشجيع الطفل على اللعب فى األعضاء التناسلية للرجل ، وفى
  . )Magill et al.,1996( إلى حد االتصال الجنسى بالطفل

وتشتمل حوافز االستثارة الجنسية فى هذا االضطراب على اللمس واالحتكاك الجسدى  
الف ، وعادة ما يقوم المريض بعمله الشائن هذا فى أماكن االزدحام مع شخص من الجنس المخ

سـنة   ٢٥-١٥لتجنب معرفته وغالباً ما يصدر مثل هذا السلوك من شباب فى األعمـار مـن   
  . )١٩٩٩،٢٥٦ية، ححسان قم(
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قد يكون السلوك الجنسى المشاعى وسيلة المراهق لمدافعة اإلحباط والقلق فى حياتـه   ف
هق تأكيداً الستقالليته فيتورط باالنضمام إلى الجماعات التى لها دعوات تحررية وقد يأتيه المرا

أو راديكالية أو انحاللية ، فيمارس المخالطة الجنسية مع أفرادها وكأنه يمارس نشاطاً جماعيـاً  
من نوع النشاطات الطقوسية الشائع بين هذه الجماعات ، وإذا لم يكن على دراية بمزالق هـذا  

  .)٢٠٠٥،١٧٦(عبدالمنعم الحفنى،اً ويعتاد المخالطة ويضيع لألبد قد يضل تمامالطريق ف
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 الفصــل الثـالث
 ةـات سابقــــدراس

 مقدمــة :

المشـكالت  والبحوث التـى تناولـت   العلمية قام الباحث بمسح شامل لمعظم الدراسات   
المعروفة من قبـل بأنماطهـا    مشكالتال، سواء لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية  الجنسية

مثل مشكالت اإلفراط فى ممارسة العادة السرية والجنسية المثلية والمشاغبة الجنسـية  المتعددة 
والتحرش باألطفال واالحتكاك الجنسى فى األماكن المزدحمة واستخدام الوسائل البديلـة فـى   

مثـل  إلنترنت واألقمار الصناعية الجنسية التى ظهرت حديثاً من خالل ا المشكالت، أو الجماع 
نتـائج   أسـفرت ، وقد غرف المحادثات الجنسية والصور الجنسية من خالل رسائل المحمول 

متعددة من السلوك الجنسى المنحرف  نماطتناولت أالتى جنبية األ اتدراسكثير من العن  المسح
 علمهيجد الباحث فى حدود فلم الدراسات العربية عن أما  لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية ،

 أي دراسة عربية تناولت المشكالت الجنسية لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية .  

وكأى دراسة علمية يجب أن تسترشد بما سبقها من بحوث ودراسات فى بناء إطارهـا    
ذ النظرى ، وأيضا فى صياغة فروضها . فقد كان لزاما على الباحث فى دراسته الحالية أن يتخ

من البحوث والدراسات السابقة القريبة فى هدفها من موضوع دراسته إطاراً مرجعياً له ، ومن 
التى ركزت على المشكالت الجنسية الثالثة موضوع هنا أفرد الباحث لهذه البحوث والدراسات 

الدراسة (التلصص الجنسي والعادة السرية والجنسية المثلية لـدى المـراهقين ذوى اإلعاقـة    
، وسوف يتم   برامج وتدخالت لعالج المشكالت الجنسية وكذلك الدراسات التى تناولتية) السمع

محاور ، بحيث يكون عـرض كـل    ةأربع إلىالدراسات السابقة التى جمعها الباحث  تصنيف
بالبرامج والتـدخالت لعـالج   مشكلة على حدة، والمحور الرابع لعرض الدراسات التى تتعلق 

  .من األقدم إلى األحدث  الزمنيلتدرج لورة متتالية تبعاً بص  المشكالت الجنسية
وضـح  تول االتى جمعها فى جدوالبحوث وقد رأى الباحث أن يضع الدراسات السابقة 

وذلك على  مفصالًرداً ـوعناوينها قبل أن يسردها سوأسماء الباحثين التدرج الزمنى للدراسات 
   -النحو التالى:
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  )٢جدول (

  اف السمععة التلصص الجنسى لدى الصم وضمشكل دراسات تناولت
  موضوع الدراسة  / الباحثون الباحث  السنة  م

٢٠٠٢  ١  
  رنون و میللریف

Vernon, M. & 
Miller,K.  

  قضایا المعاكسات الجنسیة للشاب األصمِّ

  وآخرون رتیفیلد  ٢٠٠٥  ٢
Rietveld, S. et al.  التلصص البصرى للمراھقین مع وجود ضعف فى السمع  

٢٠٠٥  ٣  
  و ھیكس شوببی

Bishop, M.  & 
Hicks, SH.   

البالغین الصم من العائالت المصابة  لدىالتلصص بالعین 
  بالصمم

 ھاكیتسیمون   ٢٠٠٧  ٤
Hackett, S.  االفتتاحیة  

٢٠٠٨  ٥  
بایسول كلودیا 

  وآخرون
Bisol, et al.  

ول المراھقین الصم وضعاف السمع ح اتجاھات وسلوكیات
  المعلومات الصحیة لمرضى اإلیدز فى جنوب البرازیل

  )٣جدول (

  اف السمععمشكلة العادة السرية لدى الصم وض دراسات تناولت

  موضوع الدراسة  / الباحثون الباحث  السنة  م

 سوارتزدانییل   ١٩٩٢  ١
Swartz, D.  

طالب جامعة من بین  یةمعرفة الجنسالدراسة مقارنة فى 
  العادیین والصم

  داربىروبرت   ٢٠٠٣  ٢
 Darby, R.  

االستمناء المحرم وإرتفاع معدل ختان الذكور الروتینى ـ 
  مراجعة تاریخیة

 داربىروبرت    ٢٠٠٣  ٣
Darby, R.  

نظریة ما بعد التحرر من االستمناء : الجنس االنفرادى ، 
  تاریخ ثقافة االستمناء

  جرتولبسمیشیل   ٢٠٠٣  ٤
Stolberg,  M   

وانین الطبیعة . محادثات دینیة وطبیة جریمة " أونان " وق
  حول اإلستمناء فى القرنین السابع عشر والثامن عشر

٢٠٠٤  ٥  
  كیسكیالىمونیكا 

  واشیل راید
Cuskelly & Bryde  

  صعوبات فكریةمواقف جنسیة للبالغین الذین یعانون من 

  لنسكاى وآخرونیونا   ٢٠٠٧  ٦
Lunsky, et al.  

جال نحوھا مع شعورھم المعرفة الجنسیة واتجاھات الر
  باإلعاقة الفكریة

 ,Das داسآنیرودھا   ٢٠٠٩  ٧
A.  ستمناء لدى الصینیین في مناطق حضریةاإل  

 ,Cawthon وثوناك  ٢٠١١  ٨
S.  

تقدیر لالصم وضعاف السمع  المسح الوطني للطالب
  الوالیات المّتحدة ممارسة االستمناء فى 
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  )٤جدول (
  اف السمععلية لدى الصم وضمشكلة الجنسية المث دراسات تناولت

  موضوع الدراسة  الباحث / الباحثون  السنة  م

٢٠٠١  ١  
جیان لیبانك وكارول 

  توبي
Lebaanc & Tully   

الصم والتصورات الخاطئة للممارسین للجنسیة المثلیة 
  من الذكور والدعم االجتماعى لھم والماجنیین

  األیدز وإصابة الناس بالعجِز  .Groce, N روسج  ٢٠٠٣  ٢

عن الجنسیة  خاطئةفى نشر معلومات  المسھمةالعوامل   .Job, G جنییفر  ٢٠٠٤  ٣
  المثلیة بین الصم وضعاف السمع

 لوبیتفیلیب   ٢٠٠٦  ٤
Lopate, F.  الوعى بالمشكالت الجنسیة  

 ھیكماجیرت   ٢٠١٠  ٥
Hekma, Gert  ذالل جنسياإلذكورة وال  

  )٥الجدول (
    ج المشكالت الجنسيةالبرامج والتدخالت لعال دراسات تناولت

  موضوع الدراسة  الباحث / الباحثون  السنة  م

٢٠٠١  ١  
روبي  و سومكیت 

  بالھا
Moss & Blaha  

مقدمة في التربیة الجنسیة للصم المكفوفین مع مالحظة 
  النمو ـ دراسة إستطالعیة مراحل

  أبریل كو ھاوت وآخرون  ٢٠٠٢  ٢
Hout, A. et al. 

الذین یرتكبون إعتداءات  برنامج عالجي سلوكي للمراھقین
  جنسیة

  میللر و مكاى  ٢٠٠٣  ٣
Miller & McCay  الصم المعتدون جنسیًا من نزالء السجن  

كارولین ایدواردز   ٢٠٠٣  ٤
Edwards   

فى التربیة  على المشاركة الوالدیةالعوامل التى تؤثر 
  الجنسیة للمراھقین بجمھوریة الصین

٢٠٠٣  ٥  
جیلمان وباروكس 

  جیلمان
Gellman& Gellman  

  الجنس عالم النفس المتخصص في أسئلة المراھق إلى 

  دانییل وایت وآخرون  ٢٠٠٦  ٦
Wight et al.  

: تحلیل  على سلوك الشباب الجنسى الوالدیةالتأثیرات 
  طولي

 اسالندر وآخرون  ٢٠٠٦  ٧
Auslander et al.  ینالمراھق یاتالتطور الجنسى وسلوك  

مكونفیل لیلى   ٢٠٠٩  ٨
McConville  

مساعدة المراھقین لمنع الوقوع فى الخطر ـ منع السلوك 
  المسبب للمشكالت المتعددة

٢٠١١  ٩  
 دونینبیرججیري 

  وآخرون
Donenberg et al.  

إستعمال بعض المواد وتأثیرات األباء واألقران على 
  الخطرالمحفوف بالسلوك الجنسى 
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  عاف السمعوض دراسات تناولت مشكلة التلصص الجنسى لدى الصمأوالً : 
ـ  بعنـوان "  ) ٢٠٠٢(  Vernon & Miller رنون و ميللـر يدراسة ف -  اتقضـايا المعاكس

الجنسية للشاب األصم"  
 والمصحوبةالدراسة إلى إلقاء نظرة عامة على جميع قضايا المعاكسات الجنسية ،  تهدف

ما للطالب الصم ، ك المخصصةبإعتداء جنسى صريح أو تحرش جنسى فى المدارس األمريكية 
الدراسة خصائص الشواذ جنسياً وكيف يتم التعامل معهم طبياً علـى إعتبـار أنهـم     أوضحت

  تبعاً لقانون تنظيم العدالة . باعتبارهم مجرمينمرضى، وكذلك التعامل معهم 
  :كم المعلومات والبيانات التى تم جمعهاالنتائج التالية حول وقد أوضحت الدراسة 

التي تواجـه  المشكلة الرئيسية تمثل إعتداء جنسى صريح المعاكسات الجنسية المصحوبة ب -
 داخل مدارس الصم .اإلدارة 

 مختلفة . بأشكالولكن  لم تفرق المعاكسات بين الذكور واألناث فكالهما يتعرض لها -

% من الطالب الصم الذين يعانون من الهوس الجنسي ويظهـر واضـحاً فـي    ٤٠حوالي  -
رطين في المشاهدات للمنـاظر الجنسـية الصـريحة    المعاكسات ذات اإلساءة الجنسية ، مف
 وصور التعري واالتصال الجنسي .

% من الطالب الصم تركوا المدارس بسبب تعرضهم ألساءة جنسية ممن يسيطرون على ٢٠ -
 جماعة الصم أو ممن لديهم هوس جنسي من نفس جماعة الصم .

  لب أصم مثله .الشاذ جنسياً من جماعة الطالب الصم يفضل ممارسة الجنس مع طا -
  

التلصـص البصـري   بعنـوان "  )  ٢٠٠٤(  .Rietveld et alفيلـد وآخـرون   تدراسة ري -
  " للمراهقين مع وجود ضعف فى السمع

ـ  )١٨( الدراسة إلى معرفة رد فعل التوقيتات والتقييمات لدى هدفت مـن ذوى   اًمراهق
األولـى ، وكانـت    رد فعل مختلف فى التجربة ١٨اإلعاقة السمعية ، وقد خرجت الدراسة بـ 

ا ، وقد تم جاههالتجربة األولى عبارة عن صور جنسية عرضت عليهم لمعرفة ردود أفعالهم ت
كل واحد  يعاني من ضعف في السمعة سواء السلبية أو اإليجابية لكل بالغ الوج اتيرتسجيل تعب
  على حدة .
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ين يعانون من الذثم أعيدت التجربة مرة أخرى بصور جنسية مختلفة على نفس البالغين 
خرجت الدراسة مها ، وقد يلتسجيل ردود أفعالهم ، وتوقيتات هذه األفعال وتقي ضعف في السمع
  -بالنتائج التالية :

الفهـم الصـحيح   فى من العاديين أضعف  الذين يعانون من ضعف في السمع البالغون .١
  . للمعلومات التي تحتاج للمشاهدة

الحركية فى المهارات من العاديين أضعف  عالذين يعانون من ضعف في السم البالغون .٢
 المشاهدات .لردود الفعل السريعة تجاه 

  
التلصص بـالعين فـى   "بعنوان )    ٢٠٠٥(  Bishop & Hicksشوب و هيكس دراسة بي -

  "البالغين الصم من العائالت المصابة بالصمم
البـالغين الصـم مـن    هم من خالل هذه الدراسة إلى عرض مقاالت الصم ولغت هدفت

، وتوفر هذه المقاالت الفرص لتحليل الطرق المستعملة فى إظهار لغة اإلشـارة   العائالت الصم
  والسمات المرتبطة بها .

وكان هناك ما يسمى لغة اإلشارة األمريكية فيما يتعلق باللغة اإلنجليزية التى قد تسـهم    
لك على خالف بناء اللغة المنطوقـة والتـى يجـب أن    فى إبداء وجهة النظر لبناء لغاتهم ، وذ

تصبحا لغة واحدة ، وهذه القابلية اللغوية تعلم وتوسع مجال بناءات اللغة باإلضافة إلى فنيـات  
  اللغة مثل تحليل الحديث ودور الرموز فى المزيج المعرفى الثقافى .

ية مـن منتـدى علـى    وقد أخذت بؤر البحث التمهيدية على الرسائل البريدية اإللكترون  
اإلنترنت خاص بالبالغين الصم من عائالت صم ، وكانت أكثر هذه الرسـائل تحتـوى علـى    

ة مـن  سمحادثات جنسية بين الشباب الصم ، والرسائل تحوى العديد من الصور الخليعة المقتب
مواقع االنترنت الجنسية ، والكثير من اآلباء للبالغين الصم يكتشـفون ذلـك ولكـن ال تجـدى     

  التوجيهات األخالقية من خالل لغة اإلشارة ألبنائهم . 
الكثير مـن   الصم وضعاف السمع له مع األبناءدور اآلباء بأن  الدراسةوخرجت نتائج 

األنماط اإليجابية أكبر بكثير من المقاالت المعتمدة على لغة اإلشارة وهذا يستلزم الكثيـر مـن   
تحويل لغة اإلشارة إلـى لغـة مسـموعة أو شـبه      التقنيات التكنولوجية التى يمكن من خاللها

الذى أجرى على  م٢٠٠٢، م ٢٠٠١لسنوى لتحليل البيانات عامى مسموعة ، وقد أثبت المسح ا
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أكثر فاعلية  مصم توجيهاته ألطفال ومراهقينصم الألباء أن اأطفال وشباب صم وضعاف سمع 
  .فى األمور األخالقية واإلرشادية  اًعاسموأكثر 

  
  "االفتتاحيةبعنوان ")  ٢٠٠٧(  .Hackett, Sهاكيت يمون سدراسة  -

الدراسة إلى عرض عدة تفسيرات حول قضية اإلنتهاك الجنسى والتعرض لإلهانة  هدفت
ن اإلنتهـاك  إمقارنة بينهما ،  حيـث   مع عقدالجنسية على صفحات اإلنترنت وغير اإلنترنت 

حام الصور العارية فـى بعـض   الجنسى أخذ عدة صور على صفحات اإلنترنت من أهمها إج
المواقع العامة التى يرتادها العديد من الناس ، كذلك دخول غرف المحادثة بشكل إباحى والتطفل 

  على المشاركين فى غرف الدردشة .
الدراسة فى بعض جوانبها تعرض الصم لمسألة اإلنتهـاك الجنسـى عبـر     تناولتوقد   

خطيرة تعود على الصم باآلثار السـلبية مثـل    شبكات اإلنترنت وما يسببه ذلك من إنعكاسات
  التحرش الجنسى بين المراهقين الصم واألطفال .

وهـى أن تـأثير اإلنتهـاك الجنسـى      على درجة من األهميةوخرجت الدراسة بنتائج   
 ال سـيما والتعرض لألهانة الجنسية عبر شبكة اإلنترنت هو نفس التأثير الذى يحدث فى الواقع 

لصم ، وبالتالى يلزم حماية الصم من التعرض لإلنتهاك الجنسى على صفحات على المراهقين ا
  الويب حتى ال يقعوا فريسة لإلنحراف الجنسى .

  
 اتجاهات وسلوكياتبعنوان ")   ٢٠٠٨(  .Bisol, C. et alبايسول وآخرون كلوديا دراسة  -

وب فى جن حول المعلومات الصحية لمرضى اإليدزالمراهقين الصم وضعاف السمع 
  "البرازيل

معرفة أثر المواقف المختلفة للسلوك بين المراهقين الصم والمراهقين إلى الدراسة  هدفت
العاديين وخوفهم من إنتشار أخبار مرض اإليدز بين الناس عبر تلصصهم على وسائل اإلعالم 

  فى جنوب البرازيل .
ليس بها قسـم  يحضرون فى مدارس عامة  اًأصم اًطالب )٤٢( وقد أجريت الدراسة على

-١٥( طالب عادى يحضرون فى مدارس منتظمة ، تتراواح أعمارهم ما بـين  )٥٠(داخلى، و
عام، وقد أجرى عليهم إستفتاء بمساعدة الحاسب اآللى ، وكان هناك ترجمة مرئية فورية  )٢١

  لعبارات االستفتاء لتحويل األسئلة إلى لغة اإلشارة البرازيلية .
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قـد أحـرز   ووى التجربة الجنسية بين الصـم والعـاديين ،   وكان اإلستفتاء يقيس مست  
المشاركون الصم مستوى منخفض فى معرفة أى أخبار عن مرض اإليدز من خالل تلصصهم 

من المعرفة عـن األنشـطة    أحرز الطالب العاديين مستوى عال على وسائل اإلعالم فى حين
  الجنسية المختلفة ومنها أسباب وأعراض مرض اإليدز .

خرجت الدراسة بنتائج توضح إرتفاع نسبة القلق لدى المـراهقين الصـم مـن     وكذلك  
التعرض لإلعتداء الجنسى من أى شخص أو التحرش وذلك راجع لكثرة األخبار التى ترددهـا  
وسائل اإلعالم عبر النت ، مع بث أخبار وصور عن مرضى الشذوذ الجنسى وخاصة مرضى 

  صديق مصاب باإليدز .لديهم ب الصم بأن اإليدز ، ومع ذلك أقر العديد من الطال

  وضعاف السمع الصممشكلة العادة السرية لدى  دراسات تناولت ثانياً :
 يةمعرفة الجنسالدراسة مقارنة فى "بعنوان   )١٩٩٢( .Swartz, Dسوارتز دانييل دراسة  -

  "العاديين والصمطالب جامعة من بين 
 لجنسية للصم من خالل عقد مقارنات بينا ةالدراسة إلى إعداد تقرير حول المعرف هدفت

فى جامعة  اًأصم اًطالب )٧٥( -الطالب الصم فى ثالث كليات مختلفة على النحو التالى : 
  بجامعة جالوديت . اًأصم اًطالب )٣٨(بكلية ليوال بالتيمور ، و اًأصم اًطالب )١٢٨(ند، وميريال

مثل اإلفراط فـى ممارسـة    اتعووقد تناولت المقارنات بين الطالب الصم عدة موض  
العادة السرية والشذوذ الجنسى وعمليات التناسل وتحديد النسل وعلم التشريح الفسيولوجى وعلم 

  وظائف األعضاء ومسائل اإلتصال الجنسى ومرض نقص المناعة المكتسبة ( اإليدز ) .
تقاربة ولعل أهم ما توصلت إليه الدراسة أن جميع الموضوعات الجنسية السابقة كانت م  

ى ممارسة العادة من حيث المعارف واألفكار بين جميع الطالب الصم فيما عدا عملية األفراط ف
 عنفى وجهات النظر وتحليل األراء حول مدى األضرار الناجمة  اًتباينهناك  السرية، حيث كان

س ممارستها ، ومفهوم كلمة اإلفراط ومدى اإلختالف فى تقديره ، ولعل هذا يرجع فـى األسـا  
إلختالف العلماء والمتخصصين حول طبيعة العادة السرية ووسائل ممارستها والمدد الزمنية بين 
الممارسات ومدى األضرار الصحية والنفسية الناجمة عن هذه الممارسـات وتأثيرتهـا علـى    

 مستقبل المراهق .



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٩٦ - 

  

ـ "بعنوان )   ٢٠٠٣(  .Darby, Rداربى روبرت دراسة  - دل االستمناء المحرم وإرتفاع مع
  "مراجعة تاريخية -  ختان الذكور الروتينى

الدراسة إلى مخاطبة المراهقين من خالل مراجعة تاريخية حول الخـوف مـن    هدفت
لذكور حتى ا ختانمنع أنه يمكن وقد رأت الدراسة اإلستمناء وإرتفاع معدل الختان الروتينى ، 

  منع عملية اإلستمناء المتكرر بين المراهقين .نى تسي
الختـان   فعـل ر المؤرخين الطبيين أن االستمناء أمر مثبط للعزيمة وقد رأوا أن فقد أق  
بشكل واسع هو العامل المساعد لزيادة االستمناء فى الطفولة والمراهقة ، وكانت هنـاك  للذكور 

السحر ، وقد تم  واضطهاد ممارسيمقارنة بين معاملة االستمناء بقسوة فى القرن التاسع عشر 
حول تلك األمراض التـى كانـت نتيجـة    الديني االعتقاد  تدني وس باالستمناء الربط بين الهو

لذنب ممارسة االستمناء ، فأى مرض ظهر فى ذلك الوقـت وال يعـرف سـببه     اإللهيالعقاب 
  أرجعوها مباشرة إلى العقاب االلهى لجرم االستمناء .

  
حرر من االسـتمناء  نظرية ما بعد الت"بعنوان ) ٢٠٠٣(  .Darby, Rداربى روبرت دراسة  -

  ": الجنس االنفرادى ، تاريخ ثقافة االستمناء
هذه الدراسة تكملة للدراسة السابقة من خالل نظرية عرفتها بأنها نظرية ما بعد التحرر 
من االستمناء وما يقصد بالجنس االنفرادى ، وهذا يفسر القلق الذى شمل العالم الغربـى منـذ   

 خاصةشرين ، وهى مشكلة حاول الكثير من العلماء بحثها القرن الثامن عشر وحتى القرن الع
  إلستمناء .احالة الهيستريا حول االستمناء والقبول الجنسى للسرور الذى يحدث نتيجة ممارسة 

راء واألفكار حتى جاء فرويد بأفكاره التى خرجـت  وكان هناك شبه تسلسل موازى لآل  
، وهذا يعنى أن أى ظاهرة أو حادثـة يـتم    عن حيز الوقار وأعتبر أن االستمناء نشاط طبيعى

  الحكم عليها تبعاً للمتغيرات االجتماعية والطبيعية مثل مستوى التعليم والدين وسن البلوغ .
وبهذا المفهوم أعتبر فى بريطانيا أن ممارسة األطفال لإلستمناء عمل طبيعى ودليل على   

غير مفرطة ، وهذا نـاتج إلعـادة   النضج الجنسى وأن هذا الممارسات ليست ضارة إذا كانت 
  إكتشاف فرويد للجنس الطفولى .
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أونـان " وقـوانين   جريمـة "  بعنوان "  )٢٠٠٣(  .Stolbery, Mستولبرى ميشيل دراسة  -
  "محادثات دينية وطبية حول اإلستمناء فى القرنين السابع عشر والثامن عشر-الطبيعة 

تمناء فى المراحل المبكرة من هذه الدراسة إلى شرح الحديث الطبى حول االس هدفت
، وقد سيطرت الفلسفة  م١٧٣٠حتى  م١٦٨٠خالل الثقافة الالهوتية المسيحية أثناء الفترة من 

األخالقية والدينية حول أخطار اإلستمناء واألضرار الصحية الناجمة عن اإلفراط فى الممارسة 
الكتاب الدينيين أن طول فترة من خالل أسطورة أونان فى الكتاب المقدس ، وقد ذكر الفالسفة و

اإلستمناء والسرعة فى الممارسة ليس فقط ذنب ضد الطبيعة ولكن يجعل الرجال غير صالحين 
  للزواج وتؤدى إلى ترهل أجسامهم وإصابتهم بالهوان .

وقد ذكرت الدراسة أن إستعمال الشباب لوسائل اإلثارة الجنسية وعنف االحتكاك اليدوى   
يتين وعدم اتساق ماء المنى مما يؤدى إلى العقم المؤقت الذى إن لم يعالج يؤدى إلى تخمر الخص

من المنى مما يؤدى إلى  اًثابت اً، عالوة على األصابة بالسيالن الذى يعد دفق التاميؤدى إلى العقم 
  خسارة مزمنة للمنى ، وتظهر أعراضها على هيئة نظرات شاحبة .

  
مواقـف  "بعنوان ) ٢٠٠٤( . Cuskelly & Bryde راشيل برايدكاسيكلى ومونيكا دراسة  -

  " صعوبات فكريةالذين يعانون من الصم لبالغين ل يةنسج
 الصم الدراسة إلى كشف المواقف العاجزة ثقافياً من جهة األباء نحو جنس البالغين هدفت

ت العالقـا  -االستمناء  -تعليم الجنس  -والمتعلقة بثمان نقاط أساسية وهى " المشاعر الجنسية 
ـ  )٦٣مـن (  العينـة  وتكونتاألبوة " ،  -الزواج  -العقم  -االتصال الجنسى -الشخصية   اًأب

الصـم   وقسمت العينة إلى ثالث مجموعات ، وقد وجد أن نسبة العجز الثقافى فى أباء البالغين
من هؤالء اآلباء يرون أن أطفـالهم لـديهم    )١٧( مقارنة باألمهات ، وقد وجد أن )٪٤٣.٤٨(

، وباقي العينة يرون  كبيرخرون يرون أن أطفالهم لديهم عجز ثقافى آ )١٥(و طفيفى عجز ثقاف
وذلك عن طريق مقيـاس  هم ال يعانون من أي عجز ثقافي يؤثر على حياتهم الجنسية ، ءأن أبنا

  التعبير الجنسى . عن مواقف
، النظـرة االيجابيـة   فـي  وتوصلت النتائج إلى أن اختالف العمر بشكل ملحوظ يؤثر   

كانت أقل ايجابية من المجموعات اآلخرى ، فنتائج هذه الدراسة قد ال   األكبرفالمجموعة األقدم 
  تحول المواقف إلى سلوك ولكن تدفع بمدى معتدل من الثقافة الجنسية يحتاجه البالغون .
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المعرفة الجنسية بعنوان ") ٢٠٠٧( .Lunsky, Y. et al لنسكاى وآخرونيونا دراسة  -
  "باإلعاقة الفكريةمع شعورهم  نحوهارجال ال واتجاهات
لتوضيح التفسيرات المختلفة حول اإلهانة الجنسية بين الرجال الصم إلى الدراسة  هدفت

  وفقدان الهوية المرتبط بقلة المعرفة بالجنس والتطور اإلجتماعى له . باإلعاقة الفكريةالمصابين 
ية الجنسية لمعرفة تطور الجوانـب  وقد استخدمت الدراسة طريقة القياس المعيارى للهو  

ن من عينة الدراسة عن طريق عمل دراسة حالة ياالجتماعية الجنسية ، وكذلك تقييم مواقف إثن
لهما لتأريخ المخالفات الجنسية ومقارناتها بعينات متناظرة ليست لها أى مخالفات جنسية معروفة 

  وليست فاقدة للهوية .
أهمها أن منتهكى الهوية الجنسية كان لهم سلوك غير  ة نتائج منوقد خرجت الدراسة بعد  

مالئم جنسياً مثل ممارسة اإلستمناء فى مكان عام ، وكذلك شعورهم المستمر أنهم ناقصى القدرة 
  . الفقدان السمعيالجنسية إذا قورنوا بآخرين من نفس الفئة العمرية ونفس حاالت 

ينامى للتعليم الجنسى اإلجتماعى ولعل أهم ماركزت عليه الدراسة هو الـتأثير الد  
والمعرفة المستمرة بمواقف المنتهكين جنسياً ، واإلختالفات فى أمور مهمة من أهمها المعرفة 

  باألنواع الفرعية لطرق اإلنتهاك الجنسى .
  
في مناطق  لدى الصينيينستمناء اإل "بعنوان )  ٢٠٠٩( .Das, Aداس أنيرودها دراسة  -

  "حضرية 
الصين حديثاً لدى عينة كبيرة  فيلى عمل مسح شامل لظاهرة االستمناء الدراسة إ هدفت

 م)٢٠٠٠( من المواطنين الصينيين من بينهم مصابين بالصمم ، وقد أكملت هذه العينـة عـام  
 بـين ما  تتراوحالمدن الحضرية أعمارهم  فيشخص من المقيمين  )٢٨٢٨(ووصلت العينة إلى

من الرجال وكلهم أبلغوا عن  ٪٨٧من النساء و  ٪١٣ عام ، وقد صنفت العينة إلى )٥٩- ٢٠(
  حاالت االستمناء .

 هـي ات وهذه النسـب  يالعشرينعقد  فيلممارسة االستمناء  انتشاروكانت أعلى نسبة 
مـع العلـم أن هـذا     ،واألوروبيةاألمريكية سجلتها اإلحصائيات  التياألقرب إلى المستويات 

  النساء.تتم به المتعة الجنسية سواء للرجال أو  ذيالاالستمناء ال يعوض الشريك الغائب 
وقد خرجت الدراسة بنتائج توضح أن إدمان االستمناء يرجع لعاملين ، أولهما االتصال 

مرحلة الطفولة وهو ما يعرف بالجنس المبكر وغالباً يحـدث مـن الطفـل     فيالمبكر  الجنسي
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 ةالمراهقسن الستمناء المعتاد من للحصول على اللذة دون حدوث استمناء وذلك قبل الوصول ل
  ، وثانيهما القيم الجنسية التحررية والمعرفة الجنسية المبكرة .

عن  اًتعويضيسلوكاً أغلب األحيان  فيأن االستمناء يعد مفادها الدراسة بنتائج  وخرجت
 االقتصـادية مـن الناحيـة    المتدنيـة العملية الجنسية لدى المسـتويات   فيوجود شريك عدم 
    لالستمناء.وإن كان تفسيره معقداً حول ممارسة النساء  تماعية،واالج

  
الصم وضعاف السمع  المسح الوطني للطالب"بعنوان ) ٢٠١١( Cawthonوثون ادراسة ك -

  " الواليات المتّحدة  فيتقدير ممارسة االستمناء ل
الصم وضعاف السـمع حـول تقـدير    للطالبِ  قوميالدراسة إلى عمل إحصاء  هدفت

طالبها من مدرسة  ٣٢الواليات المتحدة ، وكانت عينة المسح االحصائى تتضمن  فيناء االستم
مركز رعاية من الذين يقدمون  ٥٨بين العاديين والصم و تجمع مدرسة مزدوجة  ١٦٨صم و ال

ألف طالب مـن   )١٢( خدمات للصم وقد وصل إجمالى عدد الصم الذى شملهم المسح  حوالى
  . م٢٠١٠و  م٢٠٠٩هذا المسح االحصائى ما بين عامى  الصم وضعاف السمع ، وكان

من العينة سجلوا تقديرات  ٪٩١وكان من نتائج هذا المسح االحصائى أن ما يقرب من 
من هذه النسبة من الذكور ، كما خـرج   ٪٩٨.٥صريحة حول ممارسة االستمناء ، وأن نسبة 

  : ـ هذا المسح ببعض التقديرات حول االستمناء على النحو التالى
 مرحلة الطفولة . فيالمراهقة يرجع إلى ممارسة اللعب الجنسى المفرط  فيإدمان االستمناء  -

ما النسبة الغالبة من مدمنى االستمناء من الذكور نتيجة اللذة المباشرة من احتكاك القضيب ، أ -
 عملية خاصة غير مرتبطة بصورة واضحة . االناث فيعتبر االستمناء لديهن

المفرط بالشخص إلى حالة من االستغناء عن الشريك الجنسى ، وبالتـالى  يصل االستمناء  -
 من خالل االحتكاك المباشر بالقضيب .   إالعدم الحصول على اللذة 
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  وضعاف السمع  الصممشكلة الجنسية المثلية لدى  دراسات تناولت ثالثاً :

الصـم  " بعنـوان   ) ٢٠٠١( Lebaanc & Tully جيـان ليبانـك وكـارل تـولي    دراسة  -
من الذكور والدعم االجتمـاعى   والماجنيينوالتصورات الخاطئة للممارسين للجنسية المثلية 

  " لهم
هذه الدراسة الوطنية لمعرفة أنظمة الدعم اإلجتماعى المقدمة إلى الرجال والنساء  هدفت

  الصم الممارسين للجنسية المثلية والمصابين بضعف السمع بدرجات مختلفة .  
من الصـم   مثلي الجنس رجالً )١٩( ، عبارة عن اًفرد )٤٣( ة الدراسة منتكونت عينو

إمرأة سحاقية من الصم وضعاف السمع ، وتم فحص األنظمة التى تقدم  )٢٤(وضعاف السمع و
بيانـات  الدعم اإلجتماعى والترتيبات المعدة مسبقاً التى تستخدم فى حاالت األزمة ، وقد شملت 

 نةيِ  والوعى التعليمِدرجة هذه العيوصغر السن ، وكذلك كل ما يتعلق بأصدقاء النسـاء  الصح
نهم من األسباب التى تزيد تعقيد األزمة ، وقد لوحظ أن احيث  مثلي الجنسالسحاقيات والرجال 

،  الجنسـية  مثلية ذويالذكور الصم الذين لديهم جنسية غيرية أكثر فى التعايش اإلجتماعى من 
من الجنسية المثلية لديهم إتجاه دينى ضعيف جداً وقد صوتوا لصالح عالوة على أن من يعانون 

  . الماجنيينمن يدعم حرية السحاقيات والذكور 
الزمنـى   األمدوقد خرجت الدراسة بنتائج تؤكد أن العالقات الجنسية المثلية الطويلة فى 

رة فقـدان  خساإلى مع شركاء من نفس الجنس أدت إلى ظهور حاالت للعجز الجنسى باإلضافة 
يجب أن توضع فى اإلعتبار ويدركها تماماً الصم وضعاف السمع  المنهمةالسمع  وهذه النتائج 

  عن طريق موظفى الخدمات اإلجتماعية .
  
  "الناس بالعجزِإصابة األيدز و"بعنوان  )٢٠٠٣( .Groce, N نورا جروسدراسة  -

(اإليـدز)   تسـبة المكالدراسة إلى مناقشة خطر اإلصابة بمرض نقص المناعـة   هدفت
بالنسبة لألفراد الصم الذين لديهم عجز ثقافى وعقلى وصحى وقد سيطر عليهم الـوهم حتـى   
جعلهم أفراد خاملون جنسياً ، على الرغم من أنهم ال يستخدمون المخدرات وأقل خطراً للتعرض 

  من العنف واإلغتصاب .
على البالغين الصم  ١٩٩٩وقد حدث مسح عام من قبل الصحة الوطنية األمريكية عام   

المصابين ببعض اضطرابات الصحة العقلية ، وقد لوحظ من خالل المسح الشامل أن األفـراد  
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ليست لديهم عالقات جنسية بالنساء  HIVس والصم الذين ظهرت عليهم عالمات اإلصابة بفير
إلى قلة  نظراً للفقر المدقع وزيادة العقوبات اإلجتماعية ضد زواج هؤالء األشخاص ، باإلضافة

واأليدز مع زيادة حاالت الشذوذ الجنسى  HIVس وخطر فيروبرامج التعليم الجنسى الصحيح ، 
بين البالغين الصم ، ومن هنا دعت الضرورة لتصميم برامج وإتباع سياسـة أكثـر شـمولية    

   لمواجهة هذه المشكالت. 
  
خاطئة معلومات  فى نشر المسهمةالعوامل "بعنوان  )٢٠٠٤( .Job, J جوبجينفير دراسة  -

  "عن الجنسية المثلية بين الصم وضعاف السمع
سنة ماضية ويخص  ٤٠ يرجع إلىالدراسة إلى عمل تتبع تاريخى لألدب الجنسى  هدفت

األفراد الصم ومدى تأثير الشذوذ الجنسى على حياتهم ، وقد تبين أن األفراد الصم يفتقرون إلى 
فة إلى بعض العوامل التى تلعب دوراً سلبياً فى نشر المعلومات الخاصة باألمور الجنسية باألضا

الفكر الخاطئ وخاصة الدور المتخاذل لألباء فى تعليم أبنائهم قواعد التربية الجنسية السليمة عبر 
    مراحل أعمارهم المختلفة .

وذلك  "وتسون"ى مدينة تمت مناقشة األمثلة التاريخية لألفراد الصم ف م٢٠٠٢وفى عام   
رير العوامل المسببة لإلنحراف والشذوذ الجنسى ، والطرق الخاطئة فى تربيـة  لتقفى محاولة 

النشء والمعلومات الجنسية القاصرة التى تدفع الصم للتزود بالمعلومات الجنسية مـن طـرق   
متعددة مما يسبب الكثير من المعارف الجنسية الخاطئة ، وذلك ينتج عنـه الشـذوذ الجنسـى    

  جنسية المثلية بين األفراد الصم .والممارسات المختلفة لل
  
  "الوعى بالمشكالت الجنسية"بعنوان   )٢٠٠٦( .Lopate, F لوبيتفيليب دراسة  -

الدراسة إلى عرض مضمون أو محتوى لقصيدة ملحمية تـدور حـول الـوعى     هدفت
بالمشكالت الجنسية لألصم من خالل فقرات ساخرة تتضمن إدمان المخدرات والتشرد وممارسة 

  ة المثلية .الجنسي
ولعل هذه الدراسة تحدث ما يسمى بجرس اإلنذار حول المشكالت الصعبة التى يعـانى    

منها الصم وباألخص الرابطة المعروفة بين إدمان المخدر وممارسة الجنسية المثلية ، فإدمـان  
 انالمخدر يؤدى بالبديهة إلى حالة من التوهان وغياب اإلرادة مما يؤدى بالتبعيـة إلـى فقـد   

لسيطرة على ضبط الغرائز ، وهذا هو ما يدفع بعض الصم إلى الممارسات الجنسية الشاذة التى ا
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يشبع من خاللها رغباته الجنسية دون النظر أو التفكير إلى طبيعة التركيب الفسيولوجى للجسم 
  وطبيعة العالقة الجنسية بين الرجل والمرأة .    

  
  "ذالل جنسياإلذكورة وال"ان بعنو) ٢٠١٠( .Hekma, Gهيكما جيرت دراسة  -

تذكر الدراسة أنه أثناء القرن الثامن عشر ظهرت نمـاذج جديـدة ونظريـات حـول     
مثلية فى بلـدان  ممارسات الذكور للجنس مع بعضهم البعض وهى ما عرفت حديثاً بالجنسية ال

  شمال غرب أوروبا 
 م١٨١٤و  م١٧٤٠ركيز دى ساد فى الفترة ما بـين  اوركزت الدراسة على أعمال الم

والتى عرفت باإلذالل الجنسى ، كما ذكرت نماذج قديمة من الذكورة المسيحية المعروف عنها 
العفة والنبل وضبط النفس والحماسة ، وقامت الدراسة بعقد المقارنات بين الحـالتين ، وكيفيـة   

نبالء الذين والمكفوفين والصم فى الممارسات الجنسية الشاذة ، وال ذوي االعاقة العقليةإستغالل 
وكيف أثرت هذه الممارسات الجنسية المثلية على  يقدمون العديد من الخدمات لهؤالء المعاقين .

المعاقين وولدت لديهم الشعور باالمتهان والحقارة التى دفعتهم للعديد من أعمال العنف الجنسى 
  تجاه بعضهم البعض وتجاه اآلخرين .

 
  لعالج المشكالت الجنسية تضمنت برامج وتدخالتدراسات رابعاً : 

 مقدمة في التربية الجنسية"بعنوان ) ٢٠٠١( Moss & Blaha بالهاروبي دراسة موس و  -
  "مع مالحظة مراحل النمو ـ دراسة إستطالعيةالمكفوفين للصم 
الدراسة إلى فحص القضايا الجنسية لدى الصم فى عمر المدرسة واألكثر شيوعاً فى  هدفت

ع مالحظة مراحل النمو المختلفة ، وقد وجد من خالل الدراسة أن هؤالء هذه المرحلة العمرية م
الجنس من خالل عالقات مثالية تربوية ، وهذا يتطلب التـدخل   اً فيتعليم يتلقونالصم عادة ال 

لعمل تجارب لتعليم الجنس بصورة مثالية من خالل استخدام وسائل اإلرشاد المختلفة مع وضع 
   -:تبار المبادئ اآلتية فى اإلع

تعليم أوليات الجنس ومبادئه يجب أن يراعى فيه مراحل النمو المختلفة وما يناسـب كـل    .١
  مرحلة من تعاليم .

بهم عن البيئة المحيطة اجتحاالتعليم الجنسى الطبيعى ال يبدأ مبكراً مع األطفال الصم بسبب  .٢
 بهم وما بها من تعاليم عامة .
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 مر إذا لزم ذلك .التدخل لعمل أشياء أو النهى عنها باأل .٣

 التواضع من جانب المرشد . .٤

 عمل حدود شخصية بين المرشد واألصم . .٥

 كل ما يتعلق بالدورة الشهرية لدى اإلناث .توضيح  .٦

 ممارسة العادة السرية .الحد من طرق  .٧

 العناية بالصحة الجنسية . .٨

 كيفية وقوع اإلعتداء الجنسى . .٩

  . اب المقدستعاليم الجنسية فى الكتتوضيح كل ما يتعلق بال .١٠
  
برنـامج عالجـى   "بعنـوان  )  ٢٠٠٢( Hout A. et al وآخرون وتاهأبريل كو دراسة  -

  "سلوكى للمراهقين الذين يرتكبون إعتداءات جنسية
برنامج عالجى سلوكى للمراهقين المرتكبين إعتداءات  فعاليةمعرفة مدى  ىإلالدراسة  هدفت

جلسة تخدم الذكور  ١٦ة مغلقة مكونة من جنسية مختلفة ، والبرنامج العالجى عبارة عن وحد
ـ  )٦٢( سنة من والية أركانسس ، وبلغت عينة الدراسـة  ١٧ـ   ١٣من سن  أغلبيـة   ،اًمراهق

المراهقين حكم عليهم كمنتهكين للقانون لسلوكهم المنحرف جنسياً من إغتصاب بـالعنف إلـى   
رنامج التأملى السـلوكى  البووالميل إلى إظهار العورات ، (التلصص الجنسي ) إختالس النظر 

لية ، الـتقمص العـاطفى وإيقـاع    تقدم ذاتى يركز على قضايا المسؤو هو برنامج األمدطويل 
الضحايا ، والتدخل العالجى المبدئى هو عالج جماعى يقوم على نظام المستويات يتم تطـويره  

    ليسمح للمراهقين وفريق العمل بتقييم تقدمهم فى العالج .
 اًمراهق ١٥استفادوا بصور مختلفة من البرنامج ، و اًمراهق ٤٧لى أن وتوصلت النتائج إ

كانوا على ثالثة فقد يحتاجون إلى برامج أكثر تقدماً ، أما المراهقين الذين استفادوا من البرنامج 
  وجوه :

  ـ منهم من تخرج بعد إتمام نجاح كامل للبرنامج١
  إلعادة التكراربنقص التقدم فكان يحتاج  اًـ ومنهم من كان مرتبط٢
  ـ ومنهم من تلقى بعض الفوائد من هذا البرنامج وليس الفائدة الكلية ٣

  . اًمراهق )٦٢(من اجمالى  اًمراهق )١٩(وقد أكمل هذا البرنامج على الوجه األمثل بنجاح 
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بعنـوان  ) ٢٠٠٣(  .Miller, K. & McCay, Vفيرنـون  مكاي ميللر و كاترينا دراسة  -
  "من نزالء السجن ن جنسياًالمعتدو الصم"

الدراسة إلى معرفة نسبة اإلنتهاك الجنسى بين الصم نزالء السجون ، وقد أتخذت  هدفت
ممن تكرر منهم حادث اإلعتداء الجنسى مع آخرين سواء  اًأصم )٤١(الدراسة عينة من السجناء 

  مرات . ٤أو عاديين على األقل  اًكانوا صم
من خالل دراسات الحالة وتتبع تـاريخ  )  IQSاألداء ( حول وبعد عمل عدة مقارنات   

من حاالت الصم السجناء يميل لإلنتهاك الجنسى دون خلـع   ٪٣٠االنتهاك الجنسى لوحظ أن  
لديهم أمية جنسية وجهل واضح بالقيم  ٪٧٠المالبس أى ما يعرف بالتحرش الظاهرى ، ونسبة 

   .وعاتوالمعايير االجتماعية حول هذه الموض
  
المشـاركة  العوامل التى تؤثر "بعنوان  )٢٠٠٣( .Edwards, K ايدواردزكارولين دراسة  -

  "فى التربية الجنسية للمراهقين بجمهورية الصين الوالدية
الدراسة إلى معرفة العوامل التى تؤثر فى دور اآلباء تجاه أبنائهم عند تـوجيههم   هدفت

           يجابيـة والسـلبية علـى    اإلالتـأثيرات  فى األمور الجنسية ، واختبار هذا التدخل من حيـث  
  المراهقين .

تتراوح أعمارهم من مآباء صينيين مع أبنائهم المراهقين ) ١٠٢٩(بلغت عينة الدراسة و  
سنة من مدينتين رئيسيتين فى الصين ، وقد تم اسـتخدام نمـوذج هيكلـى     )٢٠-١٥( ما بين 

ياس والنمـوذج الهيكلـى ، وقـد    للتوازن بهدف تحليل البيانات التى اختبرت كال من نموذج الق
تحليل البيانات ، وقد بهدف المتعدد  اإلنحداراستخدم إجراء إحصائى آخر تضمن تحليل اختبار 

وجد أن أغلب اآلباء الصينيين أقروا أنهم لم يتحدثوا مطلقاً مـع أبنـائهم المـراهقين عـن أى     
وحجمه الطبيعى وكيف  مواضيع جنسية تتضمن العادة السرية واإلتصال الجنسى ونمو القضيب

لية الجنسية ؤوهم المراهقين بالمسءأبنا . ومع ذلك يطالب اآلباء الصينيون تتحقق األحالم المبتلة
والبعد عن الشذوذ الجنسى، وأبنائهم المراهقين لديهم معتقدات جنسية خاطئة عن التناسل لـدى  

  األنثى أكثر من السلوك الجنسى والتناسل الذكرى .
فى المناقشة  الحريةعلى  يقومالنتائج إلى أهمية فتح حوار بين اآلباء والمراهقين وتوصلت         

عن النشاط الجنسى للمراهقين ، وقد وجد أن اآلباء الذين يمتلكون معتقدات تقليدية أقـل عـن   
األسرة وعذرية األنثى قبل الزواج كانوا أكثر تدخالً فى مسألة التربية الجنسية للمراهقين ، كما 
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سلوب السلطة األبوية الرسمية لم يكن له تأثير فى التدخل األبوى فى النشاط الجنسى ، وقد أن أ
تحدثوا مع أبنائهم عن النشاط الجنسى أكثر مـن   الحضريينأوضحت الدراسة أيضاً أن اآلباء 

  اآلباء الريفيين.
  
أسـئلة  "بعنـوان  ) ٢٠٠٣( Gellman & Gellman وبـاروكس جيلمـان  دراسة جيلمان  -

  "النفس المتخصص في الجنسهق إلى عالم المرا
بـالجنس    تتعلـق ما يدور فى أذهان المراهقين من مسائل عالدراسة إلى اإلجابة  هدفت

المسائل الجنسية " براتيكان " ، وقد تم ذلك من خـالل  في عالم النفس المتخصص  عنهاويجيب 
جنسية التى تستحوذ علـى  عدد من الطالب المراهقين فى المدارس المختلفة ، وكانت األمور ال

بالقلق حول هواياتهم الجنسية وباألخص المراهقين الذين يشعرون  ذات الصلةاهتمام المراهقين 
بميول جنسية تجاه أقرانهم من نفس الجنس ، وهى ماتعرف بالجنسية المثلية ، وكيف يواجهون 

الذى يسـتحوذ علـى   نشاط الرغبة تجاه نفس الجنس داخلهم ، وكذلك مسألة االستمناء المفرط 
أوقات كثيرة ويصل أحياناً إلى حد اإلدمان ، واستخدام بعض العقاقير المنشطة جنسياً ومـدى  
تأثيرها مستقبالً ، وكذلك كل ما يتعلق باالتصال الجنسى مع الجنس اآلخر مع استعمال وسـائل  

ن تشـابهت  ن كل مشكلة وإإمنع الحمل والواقى الذكرى. وكانت اإلجابات بصورة فردية حيث 
فى صورتها ولكنها تختلف فى نشأتها وتطورها والوسائل الممكنة لخفض آثارها . وهذا بال شك 
              يحتاج إلى إدارة حكيمة تتفهم الطبيعة النفسية وديناميات الشخصـية فـى الـدوافع الجنسـية     

  المختلفة .  
  
التـأثيرات  "عنـوان  ب) ٢٠٠٦( .Wight, D. et al وجيـت وآخـرون  دانييل وايت دراسة  -

  ": تحليل تتبعي على سلوك الشباب الجنسى الوالدية
قـد  والدراسة إلى التعرف على التأثيرات األبوية على سلوك الشباب الجنسـي ،   هدفت

جد أن كالً من التركيبات والعمليات العائلية إرتبطت إرتباطاً مباشراً بسلوك الشباب الجنسى ، و
يقة عرضية وتركز على نتيجة واحدة ، أما هذه الدراسة فتتسـم  وكانت أكثر الدراسات تتم بطر

مـن   )٥٠٤١( بالتحليل الطولى للبيانات ، ففى بادئ األمر تم عمل مسح شـامل علـى عـدد   
نشاط الجنسى ألبنائهم فـى  المراهقين األسكتلنديين لمعرفة الحد األدنى من مراقبة اآلباء لتوقع ال

أن لإلناث شركاء جنسيين كانوا أقل اسـتعماالً للواقيـات   لكال الجنسين ، وقد لوحظ  وقت مبكر
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الجنسية أثناء اإلتصال الجنسى معهن ، كما يتوقع إنفاق الكثير من المال على النشاط الجنسـى  
لديهم شركاء جنسيين بصورة أكبر ، كما أن لهم مساحة أكبـر مـن    فكانالمبكر ، أما الذكور 

ة حال يبدو أن هناك عالقات صغيرة كثيرة تؤدى إلى . على أي أمهاتهمالحوار حول الجنس مع 
  السلوك الجنسى .

 
التطـور الجنسـى   "بعنـوان  ) ٢٠٠٦( Auslander B. et al أوسالندر وآخـرون دراسة  -

  "ينالمراهق ياتوسلوك
الجنس فى فترة المراهقـة بشـكل    حولركز مالدراسة إلى البحث فى األدب المت هدفت

والنتائج العائده عليها ، والتأكيد على السلوك الجنسى للمراهق  رئيسى وباألخص السمات السلبية 
واستخدام وسائل منع الحمل ، وتعرض المراهقات للحمل ، واإلصـابة بـاألمراض الجنسـية    
المنقولة من االتصال الجنسى ، وقد وجد أن هناك القليل من المعارف حول السـلوكيات غيـر   

  ة والتى تعد ضمناً من السلوك الجنسى العام .الجنسية المعروفة بالسلوكيات الرومانسي
حول تطوير الهوية الجنسية والتوجه الجنسـى ، ومناقشـة    اًالدراسة نماذج قدمتوقد 

علـى  التدخالت التى قد تشجع على تطوير منظور الجنس فى مرحلة المراهقة بطريقة صحية 
  النحو التالي :

 ز التناسل .التعرف على التركيب البيولوجي والفسيولوجي لجها -

 التعرف على الطرق الطبيعية لعملية االخصاب . -

 التعرف على الطرق الشاذة في الممارسات الجنسية . -

 توضيح أهمية الدور الديني في حياة المراهق . -

توضيح سبل استغالل طاقة المراهق الجسدية والنفسية في نشاطات مفيدة تحل محل طاقـة   -
 الغريزة الجنسية في غير محلها .

  
دة المراهقين من الوقوع فـى  مساع"بعنوان  ) ٢٠٠٩( .McConville, L اسة مكونفيلدر -

  "المتعددة تمنع السلوك المسبب للمشكال -الخطر
وذلـك بمنـع السـلوك     لوقوع فى الخطرل تجنباًالدراسة إلى مساعدة المراهقين  هدفت

المجال وهم أنتونى ا فى ذلك عدة خبراء فى هذ أسهموقد  اهساسالجنسية من أ المسبب للمشكالت
  مفصالً لذلك األمر . تقريراًوضعوا  حيثلد ويا برينان وشارون يتبنى وهاربيجالن وباتريش
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  اآلتي :عرض من هذا التقرير حيث ت والبحث الحالي يفيد
 تللمشكال التحليلتَحليل وتَقديم البحث الحاليِ من الواليات المتحدة األمريكية إلى التطويرِ و -

دةلدى المراهقين المتعد . 

 . لصحة العامةلعمل توصية لصنّاعِ السياسة والممارسين  -

 .المتعددة لدى الشباب  تكالالمشوبئة األوتقييمِ علمِ إلى وجه القارَئ أوالً تُ -

  . جالياتالو والعائالتعلى حياة األفراد  هوتأثيرربط بين السلوك المشكل ال -
علمين وطالبِ السياسة اإلجتماعيـة وعلْـم الـنفس    مصدر ثمين للمالدراسة تعد  ههذو

جـدو للبحث العلمى الممارسون و ، اإلجتماعي ودراسة المجتمعات المحليةي َأن نكممقدمـةَ   اي
النفسية الالزمة لوضع البرامج الالزمـة لمسـاعدة   لوصوَل إلى أهمية التقييمِ واألدوات لسهلة 

  .  المتسم بالخطورةالجنسى  كالمراهقين من االنزالق فى السلو
 

إستعمال بعض المـواد  بعنوان ") ٢٠١١( Donenberg, G. et alدونينبيرج جيري دراسة  -
  "الخطرالمحفوف وتأثيرات األباء واألقران على السلوك الجنسى 

إلستعمل المخدرات وشرب الكحول خـالل   الطفيفةالتأثيرات  محضالدراسة إلى  هدفت
ين وتأثرهم بأقرانهم ، وفائدة الدور األبوى لدى المراهق وذلـك مـن   ثالثة شهور لدى المراهق

خالل حافز إنجاز ومواقف إيجابية نحو المدرسة وقيمة المحافظة على الصحة وعالقة كل ذلك 
  بالسلوك الخطر جنسياً على المراهقين .

قة من خالل عيادة نفسية ، وقد تم إستعمال العال ينمراهق )٢٠٧(وقد شارك فى الدراسة 
البسيطة حتى يتم توضيح العالقة بين المراهقين والسلوك الجنسى الخطر وتاثير األقران واألباء 

  على إندفاع المراهق نحو إستعمال وسائل مخدرة أو شرب الكحوليات .
على مسـتوى التـأثير    ٪٢١وقد أوضحت النتائج أن التأثر بجماعة األقران وصل إلى 

من المراهقين فى العينة المستعملين للمواد المخدرة هـم فقـط    ٪١٣السلبى الهدام ، وأن نسبة 
من غير المستعملين للمواد المخـدرة أو   ٪١الذين أهتموا بالتوجيهات األبوية ، ونسبة أقل من 

الكحوليات لم يخضعوا للتدخل األبوى . وهذا يوضح الدور الفعال للتدخل األبوى المبكر لخفض 
من السلوك المشكل لدى المراهقين وحتى يحل محل تـدخل   السلوك الجنسى الخطر وما يتبعه
  جماعة األقران بالطريقة السلبية .
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  السابقة : تعقيب عام على الدراساتخامساً : 
  التعقيب العام على الدراسات عدة جوانب مختلفة على النحو التالى:  يتناول      

  من حيث الموضوعات : -١
ذوى اإلعاقـة السـمعية   الجنسى لدى المراهقين تناولت بعض الدراسات مشكلة التلصص  -

ة ـدراسة ميشيل باشوب وشيرى هيكس ودراسوتأثيرها على نشأة الخلل النفسى لديهم مثل 
 .سيمون رتيفيلد

وتناولت دراسات أخرى مشكلة اإلفراط فى ممارسة العادة السرية وتأثيرها على الصـحة   -
ربى اروبيرت دمثل دراسة إلعاقة السمعية ذوى االعقلية والنفسية لدى المراهقين الجسدية و

 ودراسة يونا ليونسكاى .

ذوى اإلعاقة كما تناولت بعض الدراسات مشكلة اشتهاء الجنس المماثل وأوضاع المراهقين  -
الممارسين للجنسية المثلية فى مجتمعاتهم ونظرة المجتمع لهم ونظرتهم ألنفسهم من  السمعية

له من من حاالت االكتئاب والسلوك االنتحارى مثـل   خالل التحليل النفسى وما يتعرضون
 . ى ليبالنس ودراسة نورا إلين كروس ودراسة فيليب لوبيتجياندراسة 

الجنسية  كالتهمتدخل األبوى للمراهقين لحل مشوتناولت دراسات أخرى العالج األسرى وال -
يسكيللى ودراسة كارولين بوبى ايدواردز ودراسة مونيكا ك مثل دراسة بيتر كيرلوف ودراسة

 .ماجين ودراسة جيرى دونينبيرج ، دنيال وجيت وأخرون 

الجنسـية مثـل    المشـكالت بعض  عالجوتناولت بعض الدراسات دور اإلرشاد الدينى فى  -
 رى . ستولبدراسة ميشيل 

 
  من حيث العينات : -٢

دية عينات تجريبية للبرامج اإلرشـا  اشتملت علىالعينات التى أجريت عليها الدراسات   
، وعينات فنيات التحليل النفسى عليها  توالبرامج العالجية ، وعينات مقارنة ، وعينات استخدم

على للدراسات الوصفية واستخالص نتائج عامة ، وعينات تخضع للمراجعات التاريخية وهى 
   :  سبيل المثال 

  فرد ،  ٤٣ة التى اتخذت عينة الدراسجيانى ليبالنس الدراسات التجريبية /  أجريت دراسة
إمرأة سـحاقية مـن الصـم     ٢٤رجل لوطى من الصم وضعاف السمع و  ١٩عبارة عن 

لمعرفة أثر أنظمة الدعم االجتماعى لديهم ، ودراسة جيرى دونينبيرج التى  وضعاف السمع
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إلستعمال المخدرات وشـرب الكحـول    الطفيفةالتأثيرات مراهق لمعرفة  ٢٠٧طبقت على 
 . اهقين وتأثرهم بأقرانهمخالل ثالثة شهور لدى المر

   / فـى   اًأصم اًطالب ٧٥ دنيال سوارتز بين   المقارنة فى دراسة أجريتالدراسات المقارنة
بجامعـة   اًطالب أصـم  ٣٨بكلية ليوال بالتيمور ، و اًأصم اًطالب ١٢٨ند ، وجامعة ميريال

ـ   ةرفللوصول للمع جالوديت ـ  ٦٣ة الجنسية ، ودراسة مونيكا كاسيكللى واتخـذت العين  اًأب
وقسمت العينة إلى ثالث مجموعات للمقارنة بينهم فى طرق التربية الجنسـية الصـحيحة   

 .ألبنائهم 

  ـ  ٣٠ تكونت مندراسات التحليل النفسى /  دراسة بيتر كيرلوف التى مـن بنـات    اًزوج
 .تحليل البيانات الحرة ودراسات الحالة مع وأمهاتهن واستخدمت المقابلة 

 مـن  فى وصف القضايا المتعلقة باالتصال الجنسى  وثوناك ل دراسةدراسات وصفية / مث
 وصف نشاط المؤسسات الوطنية لمساعدة الصم . خالل

 / فى  بريربى ودراسة ميشيل ستولامثل دراسة روبيرت د  دراسات المراجعات التاريخية
عـة  سرد التاريخ الطبى لالستمناء والعوامل المحيطة به ودراسة جينيفر جوب فـى المراج 

  التاريخية لظاهرة الجنسية المثلية وممارسات الشواذ . 
  من حيث النتائج : -٣

  خرجت الدراسات السابقة بمجموعة من النتائج على النحو التالى : ـ  
    التلصص الجنسى يفتح الباب للعديد من التوترات الجنسية والمشكالت الجنسـية األخـرى

إلعـالم  ل، وأن الذكور أكثـر مشـاهدة   ذلك كالعادة السرية والعنف الجنسى والزنا وغير 
  .الجنسى من النساء 

 نمائية المثيرة جنسـياً  يعلى الرغم من إقتناع المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية أن األفالم الس
لها العديد من األنماط السلبية إال أن اإلغراء فى المشاهدة أكبر من إقتناع المراهقين بالضرر 

  الناجم عنها .
 بالنسـبة  ادة السرية بشكل مفرط وكذلك اللعب الجنسى بصورة غير منضـبطة  ممارسة الع

تؤدى إلى عدم إحترام الذات الجنسية ، كذلك لها تأثير سلبى  للمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية
  على الصحة العقلية والنفسية وتسبب الكثير من احساسات األسف والندم .

 رى غير جنسية ولذلك يجب دراسة كل الجوانب ممارسة العادة السرية مرتبطة بسلوكيات أخ
  فى حياة المراهق التى تدفع  لإلفراط فى ممارسة العادة السرية .
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  إستعمال الشباب لوسائل اإلثارة الجنسية وعنف االحتكاك اليدوى يؤدى إلى تخمر الخصيتين
  . التامم وعدم اتساق المنى مما يؤدى إلى العقم المؤقت الذى إن لم يعالج يؤدى إلى العق

  طبيعية لها ردود فعل عكسية علـى  الممارسة أى شكل من أشكال االتصاالت الجنسية غير
  الحالة العاطفية والنفسية للشخص سواء كان رجل أو إمرأة .

  يجب أن يسير العالج العصبى والعضوى جنباً إلى جنب مع العالج النفسى مع الحاالت التى
  تعانى من مشكالت جنسية حرجة .

 من وجود سلوك بديل بأى نشاط طبيعى يحل محل االفراط فى سلوك االستمناء . البد  
 . التنشئة االجتماعية الخاطئة سبب رئيسى فى تنمية ميول الجنسية المثلية  
 بر أغوار النفس البشرية وكشف دوافع الشذوذ .سجداً ل انراسة الحالة والتحليل النفسى هامد  
 ثيقة الصلة بمشكلة الجنسية المثلية وعالجهـا خطـوة   النفسية و تعقدة أوديب من المشكال

  فى عالج مشكلة الجنسية المثلية . أساسية
 . المفاهيم الخاطئة عن األمور الجنسية سبب مباشر فى نشأة المشكالت الجنسية  
  العالج األسرى والبناء المعرفى السليم والعالقة الحميمة بين اآلباء واألبناء عالج فعال وله

 فى التخلص من مشكلة الجنسية المثلية . نتائج طيبة

  نه مـن أكثـر   إاإلرشاد الدينى له دور فعال فى توجيه المراهقين إلى القيم األخالقية حيث
  الية فى هذا االتجاه . عالوسائل ف

     االكتئاب أحد األضرار الناتجة عن ممارسة الجنسية المثلية وهو مـن األسـباب المؤديـة
  للسلوك االنتحارى .

 المراهق بمشكلته الجنسية أول الطريق للعالج الصحيح ، كما أن التـدخل المبكـر    اعتراف
 والتربية الجنسية من وسائل الحماية القوية من تلك المشكالت الجنسية .

  
عنه نتائج الدراسـات   أسفرتامشكلة الدراسة واإلطار النظري ، ومومن خالل عرض 

  -التالية : فروض السابقة يمكن صياغة ال
تطبيق درجـات أفراد عينة الدراسة قبل رتب متوسطي إحصـائياً بين  ةق دالوفر وجـدت )١

التلصـص  (اس المشـكالت الجنسـية   يتطبيق على مقالبعد البرنامج اإلرشادي ودرجاتهم 
 ) وذلك لصالح القياس البعدى .الجنسي، العادة السرية
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تطبيق لدراسة قبل درجـات أفراد عينة ارتب متوسطي إحصـائياً بين  ةق دالووجـد فرت )٢
(الجنسية المثلية) اس المشكالت الجنسية يتطبيق على مقالبعد البرنامج اإلرشادي ودرجاتهم 

 وذلك لصالح القياس البعدى .

تطبيق  بعددرجـات أفراد عينة الدراسة رتب متوسطي إحصـائياً بين  ةق دالوفرتوجد ال  )٣
ـ ى مقـعل فترة المتابعـةبعد البرنامج اإلرشادي ودرجاتهم  ـ ي الت الجنسـية  ـاس المشك

 (التلصص الجنسي ، العادة السرية).

تطبيق  بعددرجـات أفراد عينة الدراسة متوسطي رتب إحصـائياً بين  ةق دالوفرتوجد ال  )٤
ـ ى مقـعل فترة المتابعـةبعد البرنامج اإلرشادي ودرجاتهم  ـ ي الت الجنسـية  ـاس المشك

  .(الجنسية المثلية) 
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 الفصل الرابع

  منهجيــــة الدراســـــة

  مقدمـــــــة     ـ     
  ةــمنهج الدراس:   أوالً    
  ةـــــالعين: اً ــثاني   
  الدراسة : أدوات اًــثالث   
  اجراءات الدراسة : رابعــاً    
  األساليب األحصائيةخامســاً:    
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 الفصل الرابـع
  الدراســــة منهجيـــة 

   مقدمــة :
فـى هـذا الفصـل    الباحث بعد استعراض اإلطار النظرى والدراسات السابقة ، يشرع   

للمعاقين سمعياً من خالل عمل لدى دراستها  تبعرض كيفية تحديد المشكالت الجنسية التى تم
اذها لتطبيق الدرسة الميدانيـة وهـى عينـة    دراسة إستطالعية وكذلك االجراءات التى تم اتخ

فـى قيـاس المشـكالت    الدراسة وكيف وقع عليها االختيار ، واألدوات التى استخدمها الباحث 
، ثم اسـتعراض لخطـوات الدراسـة    لدراسات الحالة  الجنسية للمراهقين واإلختبار اإلسقاطى

تعرض له الباحث من معوقات المعد على العينة ، وتسجيل كل ما اإلرشادى وتطبيق البرنامج 
  الدراسة .هذه وميسرات فى سبيل إنجاز الهدف المنشود من 

  منهج الدراسةوالً : أ
استخدم الباحث المنهج التجريبي من خالل تطبيق البرنامج اإلرشادي على عينة الدراسة   

عاقـة  ، وقياس أثره قبل وبعد التطبيق على مقياس المشكالت الجنسية لدى المـراهقين ذوي اإل 
السمعية، كما استخدم الباحث المنهج الكلينيكي لدراسات الحالة من خالل اسـتمارة المقابلـة ،   

  وتفسير الحالة .  TATوالمقابلة الحرة ، واالختبار االسقاطي 

  ة ـالعينثانياً : 
) طالب ذكور من الصفين الثانى والثالث من المرحلـة  ٨اتخذ الباحث عينة البحث من (

) طالب ممن ٣) طالب طبق عليهم المحور األول من البرنامج ، و (٥هنية ، منهم (الثانوية الم
يقيمون بالقسم الداخلى طبق عليهم المحور الثاني من البرنامج ، والعينة بالكامل بمدرسة األمل 

، مع مراعاة أن عينة الدراسة التى وقع االختيار عليها كانت خارج للصم وضعاف السمع ببنها 
تى استخدمت لتقنين المقياس من حيث الصدق والثبات ، وتعمد الباحث أن تكون العينة العينة ال

  من الصم دون ضعاف السمع لزيادة تجانس العينة .
 ة :ــمبررات اختيار العين  

القياس وتطبيـق البرنـامج   من التعامل معها في لتمكن الباحث  روالذكاختيرت العينة من  )١
  مشكالت موضوع الدراسة .ودراسات الحالة نظراً لطبيعة ال
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تعد مرحلـة انتقاليـة   حيث الفرقة األولى من التعليم الثانوى بمدرسة األمل للصم استبعاد  )٢
عدم انـدماجهم الكامـل فـى     عنإلى التعليم الثانوى فضالً  عدادىللمراهق من التعليم اال

 مجتمع المراهقين الجديد .

وهذه الصفة قد ،  ولة انقيادهم لآلخرينيتميزون بشكل عام بسهسمعياً قون المعو المراهقون )٣
 على استغاللهم لمآرب غيـر يقدمون جعلت بعضاً من ضعاف النفوس من غير المعاقين 

المعاقين  أخالقية ، وهو األمر الذي قد يحدث في بعض األحيان إن لم نحسن تنشئة أطفالنا
 وتربيتهم .

لة وبالتالى يمكن اكتشاف الجنسية المراهقون نزالء القسم الداخلى يقضون أياماً وليالى متص )٤
 المثلية بينهم بصورة أوضح . 

  
  اً : أدوات الدراسـةلثثا

  -التالية :األربع األدوات استخدم الباحث   
اإلعاقـة   وذو مشكالت التي يعاني فيهـا المراهقـون  العن طبيعة  استطالع رأيإستمارة   )١(

 السمعية للمعلمين واألخصائيين االجتماعيين والنفسيين .

ذوي للوقوف على درجة المشكلة لدى المراهقين إعداد / الباحث المشكالت الجنسية مقياس   )٢(
  . اإلعاقة السمعية

 برنامج إرشادى متعدد الفنيات إعداد / الباحث .  )٣(

 .دراسات حالة لثالثة مراهقين يعانون من مشكالت مختلفة تفسير ) لTATاختبار (  )٤(

 -وفيما يلي إشارة إلى هذه األدوات : 

) إستمارة إستطالع رأي عن طبيعة المشكالت الجنسـية للمـراهقين مـن ذوى اإلعاقـة      ١( 
  السمعية  
قام الباحث بإعداد هذه االستمارة بغرض الوقوف على أكثر المشكالت الجنسية شـيوعاً    

إلـى المعلمـين واألخصـائيين    لمراهقين الصم ، حيث تم توجيـه االسـتمارة   الدى الطالب 
) مشكلة جنسية وطلب منهم تحديد ثالث مشكالت هم ١٢، وتم عرض ( فسييناالجتماعيين والن

  األكثر شيوعاً لدى المراهقين الصم .
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  ) مقياس المشكالت الجنسية للمراهقين ذوى اإلعاقة السمعية ٢( 
المقاييس العربيـة التـى تعرضـت لقيـاس      أوائلفى كونه من المقياس تتضح أهمية   

  اهقين ذوى اإلعاقة السمعية بصورة شبه إسقاطية . المشكالت الجنسية لدى المر
  اس :يخطوات بناء الصورة األولية للمقـ ١

  اتبع الباحث الخطوات اإلجرائية التالية إلعداد الصورة األولية للمقياس   
       مراجعة اإلطار النظرى والتعريفات المختلفة للمشـكالت الجنسـية مـن حيـث أبعادهـا

  وأضرارها وتأثيراتها .
 المـراهقين ذوى  الدراسات السابقة التى تناولت المشكالت الجنسية لدى البحوث وة مراجع

 اإلعاقة السمعية 

  مراجعة خصائص الشخصية ودينامياتها لدى المراهقين ذوى اإلعاقة السمعية الذين يعانون
 من تأثيرات المشكالت الجنسية المختلفة .

 اً أو عبارات لها صلة بشكل أو بآخر دراسة بعض اإلختبارات والمقاييس التى تضمنت بنود
بالمشكالت الجنسية ومنها مقياس االضطرابات السلوكية لدى المـراهقين إعـداد محمـود    

 .)  ١٩٩٨(  فرجإبراهيم 

  المحـور  ،عبارة من نوع التقرير الـذاتى   )٩٩( فى صورته المبدئية علىالمقياس يشتمل 
 المحور وعبارة  )٣٥(ى العادة السرية الثان المحور وعبارة  )٣٠(األول التلصص الجنسى 

الحكـم  للمحكمين فى متدرج وأمام كل عبارة إختيار  ،عبارة  )٣٤(الثالث الجنسية المثلية 
إلى المشكلة التي تندرج تحتها هذه العبارة كونها تنتمى أو ال تنتمى على كل عبارة من حيث 

 وكذلك كون العبارة سالبة أو موجبة 

  ـ مكونات المقياس :٢
يتكون المقياس إجماالً فى صورته المبدئية من ثالثة أبعاد تمثل ثالثة أنماط شائعة مـن    

عبـارة   )٣٠(التلصص الجنسى ويتكون مـن   محورالمشكالت الجنسية لدى المراهقين وهى 
              )٣٤(الجنسية المثليـة ويتكـون مـن     ومحورعبارة  )٣٥(العادة السرية ويتكون من  ومحور
   عبارة .

  ـ الخصائص السيكومترية للمقياس :٣
  اسيصدق المق* 
  :التالية طرقبالمقياس المشكالت الجنسية للمراهقين  من صدقلحالي االباحث تحقق       
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  صدق المحكمين)  ١( 
من األساتذة واألسـاتذة المسـاعدين   ) ١٠(تم عرض المقياس فى صورته األولية على 

ة النفسية والتربية الخاصة بجامعة الزقازيق وجامعة الصح ميدانيوالمدرسين المتخصصين فى 
 تنـدرج تحتهـا  التـي  إلى المشكلة  حكيم عليه من حيث انتماء كل مفردةعين شمس ، وذلك للت

المطلوبة سواء بالحـذف  المقياس وإجراء التعديالت  حول مفردات هذامنهم إبداء الرأى  وطلب
من حيث السهولة والصعوبة وكـذا حـول   وية ، كذلك إبداء الرأى فى الصياغة اللغأو اإلضافة

  -على النحو التالي : إضافات فى صياغة عبارات المقياس إمكانية وضع 
  )٦دول (ج

  التلصص الجنسى محورنسبة اتفاق المحكمين على عبارات 
رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  نسبة االتفاق  العبارة

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  فاقنسبة االت  العبارة

١٠٠  ٢٨  ٪٨٥.٧  ١٩  ٪٩٢.٨  ١٠  ٪٩٢.٨  ١٪  
٨٥.٧  ٢٩  ٪١٠٠  ٢٠  ٪١٠٠  ١١  ٪١٠٠  ٢٪  
١٠٠  ٣٠  ٪٩٢.٨  ٢١  ٪٩٢.٨  ١٢  ٪١٠٠  ٣٪  
  ــــ  ـــ  ٪١٠٠  ٢٢  ٪١٠٠  ١٣  ٪٩٢.٨  ٤
٩٢.٨  ٢٣  ٪١٠٠  ١٤  ٪١٠٠  ٥٪      
١٠٠  ٢٤  ٪٨٥.٧  ١٥  ٪٨٥.٧  ٦٪      
٩٢.٨  ٢٥  ٪١٠٠  ١٦  ٪١٠٠  ٧٪      
١٠٠  ٢٦  ٪٩٢.٨  ١٧  ٪٩٢.٨  ٨٪      
٨٥.٧  ٢٧  ٪٩٢.٨  ١٨  ٪١٠٠  ٩٪      

% ٨٠ال تقـل عـن   على نسبة اتفـاق   المحورعبارات  حصول )٦( يتضح من جدول  
  كما هى بعد التعديل . المحوروبالتالى تبقى عبارات 
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  ) ٧جدول (
  التلصص الجنسى محوريوضح تعديل صياغة بعض عبارات 

رقم 
  العبارة

  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل

كثير من القصص تحتـوى علـى مواقـف      ٦
  جنسية

كثير من القصص التى أحرص على قراءتها تحتـوى  
  على مواقف جنسية

غرف المحادثة يظهر فيهـا الكثيـر مـن      ٨
  الغرف المثيرة

غرف المحادثة الجنسية يسهل الدخول عليهـا فـى أى   
  وقت

قراءة الكتب الجنسية تدعم الثقافـة العامـة     ١١
  وتعرفنى أشياء كثيرة

قراءة الكتب الجنسية تدعم الثقافة العامة وتعرفنى أشياء 
  لم أكن أعرفها

  أفضل أفالم الفيديو ألنها بدون قطع أى مشاهد  افالم الفيديو أفضل من أفالم الدش  ١٣

ال أرى فــى مشــاهدة أى منظــر إبــاحى   ١٥
  مثالً ارمانية كالزنح

أرى أن مشاهدة أى منظر جنسى أو منظر مثير يسـعد  
    اً.وال يسبب ضررالنفس 

١٨  
متعة مشاهدة األفالم أكبر مـن االسـتمتاع   

  بغرف الشات
استمتع بمشاهدة األفالم المثيرة أكثر من رؤية البنـات  

  فى غرف الشات 

أشاهد صور مجالت مالبس النساء الداخلية   ٢٦
  إذا لم أكن متزوجاً

  صور مجالت مالبس النساء الداخلية  أشاهد

ات فى الشـارع أفضـل    أرى أن رؤية الفتي  ٢٨
  من األفالم والمجالت الجنسية

أرى أن رؤية الفتيات فى الشارع تشبعنى جنسياً أكثـر  
  من األفالم والمجالت الجنسية

األفالم األجنبية أكثر وضوحاً وإثـارة مـن     ٣٠
  األفالم العربية

أحب فى األفالم األجنبية المشاهد الجنسـية الصـريحة   
  دون أى قطع 

  ) ٨جدول (
  العادة السرية محوربة اتفاق المحكمين على عبارات نس

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  نسبة االتفاق  العبارة

رقم 
  نسبة االتفاق  العبارة

رقم 
  نسبة االتفاق  العبارة

١٠٠  ٢٨  ٪٩٢.٨  ١٩  ٪١٠٠  ١٠  ٪١٠٠  ١٪  
٨٥.٧  ٢٩  ٪١٠٠  ٢٠  ٪٨٥.٧  ١١  ٪٩٢.٨  ٢٪  
٨٥.٧  ٣٠  ٪١٠٠  ٢١  ٪١٠٠  ١٢  ٪١٠٠  ٣٪  
٩٢.٨  ٣١  ٪٩٢.٨  ٢٢  ٪١٠٠  ١٣  ٪٩٢.٨  ٤٪  
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١٠٠  ٣٢  ٪٨٥.٧  ٢٣  ٪٩٢.٨  ١٤  ٪١٠٠  ٥٪  
١٠٠  ٣٣  ٪٨٥.٧  ٢٤  ٪١٠٠  ١٥  ٪٧٨.٤  ٦٪  
٧١.٤  ٣٤  ٪١٠٠  ٢٥  ٪٧١.٤  ١٦  ٪٩٢.٨  ٧٪  
١٠٠  ٣٥  ٪٧٨.٤  ٢٦  ٪٦٤.٢  ١٧  ٪١٠٠  ٨٪  

  ـــ  ـــ  ٪١٠٠  ٢٧  ٪١٠٠  ١٨  ٪٨٥.٧  ٩
% ٨٠على من عبارات لم تحصل على نسبة اتفاق أ ) وجود خمس٨(يتضح من جدول 

  وعلى ذلك تم استبعادها وهذه العبارات طبقاً ألرقامها كما يلى :
  العادة السرية تضفى السعادة والراحة الجسمانية . - ٦

  . العادة السرية عملية وضيعة تحط من شأن اإلنسان -١٦
   أشعر بالخجل إذا سألنى أحد علناً عن ممارسة العادة السرية . -١٧
   سيلة لمعرفة سن البلوغ .العادة السرية تعد و -٢٦
  العادة السرية عادة يمكن إدمانها وبالتالى يصعب الخالص منها . -٣٤

  ) ٩جدول (
  العادة السرية محوريوضح تعديل صياغة بعض عبارات 

رقم 
  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل  العبارة

يشعر أى رجل بقوته الجنسـية عنـد ممارسـته      ٩
  للعادة السرية

  ممارستى للعادة السرية أشعر بقوتى الجنسية عند

١١  
تنتشر العادة السرية بـين الشـباب ألنهـا أمـر     

  طبيعى
أرى أنه لو كانت العادة السرية خطأ لمـا كانـت   

  منتشرة بين الشباب
  العادة السرية ترتبط بمشاهدة المناظر المثيرة  العادة السرية مرتبطة بمشاهدة المناظر المثيرة  ١٣

بسعادة وثقة بالنفس بعد ممارسـة العـادة   أشعر   ١٩
  السرية

أشعر بسعادة عند معرفتـى أن جميـع الشـباب    
  يمارسون العادة السرية

عدم رؤية الصور المثيرة تحمى من االفراط فى   ٢٠
  ممارسة العادة السرية

غض البصر عالج فعال للحماية من االفراط فـى  
  ممارسة العادة السرية

٢٣  
من الضرورى إفراغ السائل المنـوى باإلسـتمناء     نوى خطر على الصحةعدم خروج السائل الم

  حتى ال يسبب ضرراً  

أرى أن العادة السرية يمكن إدمانهـا وبالتـالى     ٢٨
  يصعب الخالص منها

أرى أن العادة السرية يمكـن إدمانهـا وبالتـالى    
  يصعب التوقف عنها
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أشعر بتعاسة وحزن عند تفكيرى فـى ممارسـة     ٣٠
  ية طوال حياتىالعادة السر

أشعر بحزن إذا تخيلت أننـى لـن أتـزوج أبـداً     
 وسوف أكتفى بالعادة السرية

  ) ١٠جدول (
  الجنسية المثلية محورنسبة اتفاق المحكمين على عبارات 

رقم 
  العبارة

نسبة 
  االتفاق

رقم 
  نسبة االتفاق  العبارة

رقم 
  نسبة االتفاق  العبارة

رقم 
  نسبة االتفاق  العبارة

٨٥.٧  ٢٨  ٪٩٢.٨  ١٩  ٪٩٢.٨  ١٠  ٪١٠٠  ١٪  
٨٥.٧  ٢٩  ٪١٠٠  ٢٠  ٪١٠٠  ١١  ٪١٠٠  ٢٪  
١٠٠  ٣٠  ٪١٠٠  ٢١  ٪٩٢.٨  ١٢  ٪٩٢.٨  ٣٪  
٩٢.٨  ٣١  ٪٨٥.٧  ٢٢  ٪٩٢.٨  ١٣  ٪٨٥.٧  ٤٪  
٩٢.٨  ٣٢  ٪١٠٠  ٢٣  ٪٨٥.٧  ١٤  ٪١٠٠  ٥٪  
١٠٠  ٣٣  ٪٨٥.٧  ٢٤  ٪١٠٠  ١٥  ٪٤١.٢  ٦٪  
١٤.٢  ٣٤  ٪٧١.٤  ٢٥  ٪٨٥.٧  ١٦  ٪١٠٠  ٧٪  
  ـــ  ـــ  ٪١٠٠  ٢٦  ٪٧٨.٥  ١٧  ٪٨٥.٧  ٨
٩٢.٨  ٢٧  ٪١٠٠  ١٨  ٪١٠٠  ٩٪      

% ٨٠عبارات لم تحصل على نسبة اتفاق أعلى من  ) وجود ثالث١٠(يتضح من جدول 
  وعلى ذلك تم استبعادها وهذه العبارات طبقاً ألرقامها كما يلى :

  غالباً ما أجد نفسى مندفعاً لعمل أشياء دون تفكير . - ٦ 
  انت الظروف .على الفرد أن يشبع حاجته مهما ك - ١٧
  كنت أتمنى لو أن اهللا خلقنى أنثى . - ٢٥
  كان قديمأ يستخدمون الصبيان الصغيرة إلشباع الغريزة الجنسية . -٣٤
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  ) ١١جدول (
  الجنسية المثلية محوريوضح تعديل صياغة بعض عبارات 

رقم 
  العبارة

  العبارة بعد التعديل  العبارة قبل التعديل

جـال أصـحاب   استمتع بمشـاهدة أجسـام الر    ٨
  العضالت الكبيرة

مشاهدة أجسام الرجـال أصـحاب   من  أثار جنسياً
  العضالت الكبيرة 

اعتقد أن اهللا عذب قوم لوط ألنهم لم يفعلوا ذلـك    ٩
  فى الخفاء  

لو أن قوم لوط فعلوا ما فعلوه فـى الخفـاء لمـا    
  عذبهم اهللا

١١  
 تكاليبعدهم عن مشممارسة الجنس بين الذكور 

   الحمل 
يجنبهم الكثيـر مـن   ة الجنس بين الذكور ممارس

التى تحدث لو مارسـوا الجـنس مـع     تكالالمش
    البنات

جنسية بين زمالئى الممارسات ال الكثير من شاهدأ  ممارسات جنسية بين زمالئى الذكورت شاهد  ١٤
  الذكور

  رات طويلةفتاألطفال الذكور  استمتع بضم وتقبيل  ر أكثر من البناتواحب مالعبة األطفال الذك  ١٧

وطـوال   ضان زمالئى بشكل دائمتتقبيل وأح حبأ  أميل إلى تقبيل زمالئى الذكور  ٢٩
  الوقت

  وبعد تحكيم المقياس تم إخراجها على النحو التالى :ـ  
  عبارة ٣٠التلصص الجنسى  )١
 عبارة ٣٠العادة السرية  )٢

 عبارة ٣٠الجنسية المثلية  )٣

عبر عن مدى توفر مدلول العبـارة لـدى   وأمام كل عبارة متصل متدرج رباعى التقدير ، ي
  ال) .  -نادراً  -أحياناً  - أفراد العينة (نعم

  االتساق الداخلىصدق مفردات المقياس بطريقة )  ٢( 
 ،  المحـور  مفرداتمن  مفردةوذلك عن طريق حساب معامل االرتباط بين درجة كل   

، للمحـور  دة من الدرجة الكلية بعد حذف درجة المفرالتى تنتمى إليه للمحور والدرجة الكلية 
من طالب المرحلة الثانوية بمدرسة األمل للصم  اًمراهق )٢٨(وذلك على عينة تقنين مكونة من 

               وتوضح الجـدوال التاليـة نتـائج هـذا     ة بنها ، مدينة القناطر الخيرية ومدينبوضعاف السمع 
  االجراء :
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  )١٢جدول (
والدرجة الكلية  التلصص الجنسى قياسمفردة من مفردات كل  معامالت االرتباط بين درجة

   للمحوربعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية المحور  لقياس
رقم 

  العبـارة
معامـل 
  االرتبــاط

مسـتوى 
  الداللة

رقم 
  العبـارة

معامـل 
  االرتبــاط

مسـتوى 
  الداللة

٠.٠١  ٠.٤٠٤  ١٦  ٠.٠١  ٠.٦١٨  ١  
٠.٠١  ٠.٦٣٦  ١٧ ٠.٠١  ٠.٦٢٧  ٢ 

٠.٠١  ٠.٤٧١  ١٨ ٠.٠١  ٠.٤٤٠  ٣ 

٠.٠١  ٠.٦٦٦  ١٩ ٠.٠١  ٠.٦٠٠  ٤ 

٠.٠١  ٠.٤٩٥  ٢٠ ٠.٠١  ٠.٤٧٧  ٥ 

٠.٠١  ٠.٦٢٦  ٢١ ٠.٠١  ٠.٣٧٤  ٦ 

٠.٠١  ٠.٧٠٣  ٢٢ ٠.٠١  ٠.٣٨٨  ٧ 

٠.٠١  ٠.٦٢٦  ٢٣ ٠.٠١  ٠.٥٣٠  ٨ 

٠.٠١  ٠.٦٦٤  ٢٤ ٠.٠١  ٠.٤٢٩  ٩ 

٠.٠١  ٠.٦٣٧  ٢٥ ٠.٠١  ٠.٤١١  ١٠ 

٠.٠١  ٠.٦٠٣  ٢٦ ٠.٠١  ٠.٥٠١  ١١  
٠.٠٥  ٠.٣٣٦  ٢٧ ٠.٠١  ٠.٦٠٤  ١٢  
٠.٠١  ٠.٣٧٤  ٢٨ ٠.٠١  ٠.٥٨٠  ١٣  
٠.٠١  ٠.٣٧٤  ٢٩ ٠.٠١  ٠.٤٨٧  ١٤  
٠.٠١  ٠.٥٨٧  ٣٠ ٠.٠١  ٠.٦١٦  ١٥  

التلصص الجنسى جاءت دالة إحصائياً،  قياسأن جميع عبارات  )١٢(ويتضح من جدول   
  " عبارة . ٣٠ويصبح العدد كما هو " المحورمما يدل على الثقة فى عبارات هذا 
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  )١٣جدول (
قياس العادة السرية والدرجة الكلية لقياس مفردة من مفردات معامالت االرتباط بين درجة كل 

   درجة المفردة من الدرجة الكلية للمحور المحور بعد حذف
رقم 

  العبـارة
معامـل 
  االرتبــاط

مسـتوى 
  الداللة

رقم 
  العبـارة

معامـل 
  االرتبــاط

مسـتوى 
  الداللة

٠.٠١  ٠.٤٣٥  ١٦  ٠.٠١  ٠.٥١٧  ١  
٠.٠١  ٠.٥٢٤  ١٧ ٠.٠١  ٠.٦٣٨  ٢ 

٠.٠١  ٠.٤٨٨  ١٨ ٠.٠١  ٠.٤٩٠  ٣ 

٠.٠١  ٠.٦١٣  ١٩ ٠.٠١  ٠.٦١١  ٤ 

٠.٠١  ٠.٥٠٢  ٢٠ ٠.٠٥  ٠.٣١٣  ٥ 

٠.٠١  ٠.٦١٨  ٢١ ٠.٠١  ٠.٥٩٢  ٦ 

٠.٠١  ٠.٦٩٥  ٢٢ ٠.٠١  ٠.٤٨٠  ٧ 

٠.٠٥  ٠.٣١١  ٢٣ ٠.٠١  ٠.٤٩٥  ٨  
٠.٠١  ٠.٦١٢  ٢٤ ٠.٠١  ٠.٤٨٦  ٩ 

٠.٠١  ٠.٥٤٩  ٢٥ ٠.٠١  ٠.٥٠١  ١٠ 

٠.٠١  ٠.٥٢٥  ٢٦ ٠.٠١  ٠.٥٢٢  ١١  
٠.٠٥  ٠.٣٣٥  ٢٧ ٠.٠١  ٠.٦١٢  ١٢  
٠.٠١  ٠.٣٩٠  ٢٨ ٠.٠١  ٠.٥٩٢  ١٣  
٠.٠١  ٠.٤٠٢  ٢٩ ٠.٠١  ٠.٥١٠  ١٤  
٠.٠١  ٠.٥٩٩  ٣٠ ٠.٠١  ٠.٥٢٠  ١٥  

العادة السريـة جاءت دالة إحصائياً ،  قياسأن جميع عبارات  )١٣(ويتضح من جدول   
  " عبارة . ٣٠ويصبح العدد كما هو " المحورمما يدل على الثقة فى عبارات هذا 
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  )١٤جدول (
قياس الجنسية المثلية والدرجة الكلية لقياس مفردة من مفردات معامالت االرتباط بين درجة كل 

  بعد حذف درجة المفردة من الدرجة الكلية للمحورالمحور 
رقم 

  العبـارة
معامـل 
  االرتبــاط

مسـتوى 
  الداللة

رقم 
  العبـارة

معامـل 
  االرتبــاط

مسـتوى 
  الداللة

٠.٠١  ٠.٤٨٥  ١٦  ٠.٠١  ٠.٦١٥  ١  
٠.٠١  ٠.٥٩٦  ١٧ ٠.٠١  ٠.٦٣٦  ٢ 

٠.٠١  ٠.٥٠٢  ١٨ ٠.٠١  ٠.٥٢٥  ٣ 

٠.٠١  ٠.٦٠٢  ١٩ ٠.٠١  ٠.٤٩٥  ٤ 

٠.٠١  ٠.٥٠٢  ٢٠ ٠.٠١  ٠.٤٨٨  ٥ 

٠.٠٥  ٠.٣١٦  ٢١  ٠.٠١  ٠.٣٩٩  ٦ 

٠.٠١  ٠.٦٩٥  ٢٢ ٠.٠٥  ٠.٣١١  ٧ 

٠.٠١  ٠.٥٧٨  ٢٣ ٠.٠١  ٠.٦١٢  ٨  
٠.٠١  ٠.٦٥٥  ٢٤ ٠.٠١  ٠.٤٢٥  ٩ 

٠.٠١  ٠.٦٠٢  ٢٥ ٠.٠١  ٠.٤٥٥  ١٠ 

٠.٠١  ٠.٥٩٢  ٢٦ ٠.٠١  ٠.٥٢٤  ١١  
٠.٠١  ٠.٥٦٨  ٢٧ ٠.٠١  ٠.٥٩٨  ١٢  
٠.٠١  ٠.٣٩٩  ٢٨ ٠.٠١  ٠.٥٩٦  ١٣  
٠.٠١  ٠.٤٥٢  ٢٩ ٠.٠١  ٠.٥٠٢  ١٤ 

٠.٠٥  ٠.٣١٨  ٣٠ ٠.٠١  ٠.٥١٢  ١٥ 

الجنسية المثلية جاءت دالـة إحصائياً   قياسأن جميع عبارات  )١٤(ويتضح من جدول   
  " عبارة . ٣٠المحور ويصبح العدد كما هو "مما يدل على الثقة فى عبارات هذا 

  * ثبات المقاييس
  استخدم الباحث عدة طرق للتأكد من ثبات المقياس على عينة التقنين على النحو التالى :    

  ة التطبيق إعاد -١
  التجزئة النصفية  -٢
  "  استخدام معادلة " ألفا ـ كرونباخ - ١
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  وفيما يلي شرح لهذه الطرق :   
  ) إعادة تطبيق المقياس ١( 

استخدم الباحث طريقة إعادة التطبيق بفاصل زمنى قدره أسبوعين علـى ذات العينـة     
للصم وضـعاف السـمع    من طالب المرحلة الثانوية بمدرسة األمل اًمراهق )٢٨( المكونة من

  بمدينة  القناطر الخيرية ومدينة بنها  .
  )١٥جدول (

  ثبات مقياس المشكالت الجنسية باستخدام أسلوب إعادة التطبيق
  معامل الثبات  المحور

  ٠.٦٥٣  التلصص الجنسى
  ٠.٧٦٣  ريةـادة السـالع

  ٠.٧٨١  ةـالجنسية المثلي

ريقة بيرسون فكانت معامالت اإلرتباط وقد تم حساب معامل اإلرتباط بين التطبيقين بط
بين التطبيقين األول والثانى لمقياس المشكالت الجنسية للمراهقين  ٠.٠١كلها دالة عند مستوى 

  وهذا يشير إلى وجود معامالت ثبات مرتفعة تدل على ثبات المقياس وإمكانية الوثوق بها .
  )   التجزئة النصفية ٢( 

  . اًمراهق ٢٨وامها * رصد درجات عينة التقنيين وق
إلى قسمين يتضمن القسم األول العبارات الفردية الثالثة المقياس كل محور من محاور * تجزئة 

  والقسم الثانى العبارات الزوجية وذلك لكل مراهق على حده .
 والعباراتالفردية  العبارات* حساب معامل االرتباط بطريقة بيرسون بين درجات األفراد فى 

، وحساب معامل الثبات باستخدام معادلة سـبيرمان ـ بـراون ،    صف االختبار ) الزوجية ( ن
، وقيمـة  )٠.٨٦قيمة الثبـات ( ) و٠.٧٦فكان قيمة معامل اإلرتباط لمحور التلصص الجنسي (

، وقيمة معامل اإلرتبـاط  )٠.٨٩) وقيمة الثبات (٠.٧١معامل اإلرتباط لمحور العادة السرية (
المقيـاس   ورامحتدل على أن  )، وهى قيم٠.٧٧) وقيمة الثبات (٠.٦٨لمحور الجنسية المثلية (

  تمتع بدرجة عالية من الثبات .ت
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  " استخدام معادلة " ألفا ـ كرونباخ ) ٣( 
تم حساب ثبات المقياس باستخدام معادلة " ألفا ـ كرونباك " وذلك على عينـة التقنـين      
  -:  ) يوضح ذلك١٧، وجدول رقم ( اًمراهق )٢٨(البالغة 

  )١٦جدول (
  " باستخدام معادلة " ألفا ـ كرونباخيوضح معامل الثبات 

  مستوى الداللة  معامل اإلرتباط  المحاور  م
  ٠.٠١  ٠.٩١٥  التلصص الجنسى  ١
  ٠.٠١  ٠.٨٩١  العادة السرية  ٢
  ٠.٠١  ٠.٨٨٥  الجنسية المثلية  ٣

الثة والدرجـة  الث ع معامالت الثبات للمقياس بمحاورهأن جمي )١٦(ويتضح من جدول   
، مما يدل على الثقة بثبات مقياس المشـكالت الجنسـية    ٠.١الكلية دالة إحصائياً عند مستوى 
  للمراهقين المستخدم فى الدراسة .

  :   ** مالحظات الباحث عند تطبيق المقياس فى مرحلة التقنين
ـ  )١ ث فـى  فى بادئ األمر تحرج الكثير من المدرسين بمدرسة األمل للصم من مشاركة الباح

توصيل اإلشارات للمراهقين الصم لما تحملها هذه االشارات من تعبيرات جنسية صريحة ، 
وذلك ألن الباحث وجد أن الطالب فى المرحلة الثانوية ال يستطيعون قراءة أغلب عبـارات  
المقياس ، وعندما سأل الباحث عن هذه الظاهرة مع تعلمهم للقراءة والكتابة وجد أن الطالب 

م ارتباط بين الكلمة المقرؤة ومضمون هذه الكلمة ألنهم لم يسمعوها من قبل مثل ليس عنده
  كلمات (العادة السرية ـ قوم لوط ـ غرف المحادثة ـ المشاهد الجنسية وغيرها الكثير) .

 محورساعدت الباحث إحدى المدرسات بالمدرسة من الدارسين لدرجة الدكتوراه فى تطبيق  )٢
لن يعرفـه أى   اًه سرنب لها الطالب عندما اقنعتهم أن ما يقولوالتلصص الجنسى وقد استجا

انسان ، وأن اسمهم لن يكتب على ورقة المقياس ، ولكن المدرسة المساعدة لم تستطع تكملة 
 العادة السرية والجنسية المثلية . محوريباقى االبعاد لتحرجها من عبارات 

لتعامل مع هؤالء األطفال فى هـذا  في ارشحت المدرسة مدرس آخر زميل له قدرة وطالقة  )٣
الجانب ، ولكن الطالب فى أول األمر لم يبوحوا بشئ لعدم معرفتهم بالباحث ، بل وأنكروا 

الطالب الضعفاء حاول اقناعهم بأن هذا الموضوع سيساعد أى فعل جنسى ، ولكن المدرس 
بات واضـحة  اليقدرون على أداء الفعل الجنسى ، وعلى الفور تحول الطالب الستجا ممن
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           من يمارسون الجنسية المثلية بشكل واضـح وصـريح   عوذكروا الكثير لعبارات المقياس ، 
فى مجموعات أخرى ، وأنهم سوف يخبرون به مدرسهم على انفراد حتى ال يتعرضوا ألذى 

 منهم .

من أهم مالحظات الباحث أن غالبية االشارات التى تحمل مضمون جنسي كانـت تصـاغ    )٤
عشوائى وبطريقة اباحية ، وعندما سأل الباحث عن ذلك ، كانت االجابة أنه ال توجد  بشكل

اشارات تعلم فى المدارس تحمل المضمون الجنسى الصريح ولذلك يلجأ الطالب والمدرسون 
 للتعامل بها بشكل ارتجالى يوصل الفكرة حتى ولو كان فى ظاهرها اباحية مطلقة .

أسبوعين كان األمر أكثر سهولة وأقصر فى قدره اصل زمنى وعند اعادة تطبيق المقياس بف )٥
  مدة التطبيق لتعود الطالب عليه .  

  : ـ مفتاح تصحيح المقياس٤
" إذا اختار االستجابة " نعـم " ،   ٤يصحح المقياس بأن يحصل المراهق على الدرجة "    

" إذا اختار االستجابة  ٢" " إذا اختار االسـتجابة " أحياناً " ، وعلى الدرجـة  ٣وعلى الدرجة " 
  . السلبية" إذا اختار االستجابة " ال " وذلك لعبارات المقياس  ١" نادراً " ، وعلى الدرجة " 

فإن تقديرها يكون معكوساً ، بحيث يحصل المراهق على  اإليجابيةوأما عبارات المقياس   
ذا اختار االسـتجابة " أحياناً " " إ ٢" إذ اختار االستجابة " نعم " ، وعلى الدرجة "  ١الدرجة " 

" إذا اختـار االستجابة  ٤" إذا اختار االستجابة " نادراً " ، وعلى الدرجة "  ٣وعلى الدرجـة " 
وضح العبارات اإليجابية والسلبية لمقياس المشكالت الجنسية للمراهقين تول التالية ا" ال "، والجد

    المستخدم فى الدراسة .
  )١٧جدول (

  عبارات اإليجابية والسلبية لبعد التلصص الجنسى فى صورته النهائيةيوضح ال
  أرقام العبارت السلبية  أرقام العبارات اإليجابية

٢٥ - ٢٣   
  

٩ - ٨ - ٧ - ٦ - ٥ -٤ -٣ – ٢ - ١  
١٥ - ١٤ - ١٣ - ١٢ - ١١ - ١٠ -   
٢١ - ٢٠ - ١٩ - ١٨ - ١٧ - ١٦  -  
٣٠ - ٢٩ - ٢٨ – ٢٧ - ٢٦ - ٢٤ - ٢٢  
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  )١٨ول (جد
  يوضح العبارات اإليجابية والسلبية لبعد العادة السرية فى صورته النهائية

  أرقام العبارت السلبية  أرقام العبارات اإليجابية
٢٨ – ٢٦ – ٢٠ – ١٧ – ١٦ – ١٢ – ١٠ 

– ٣٠ – ٢٩  
  

٩ – ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١ 
٢١ – ١٩ – ١٨ – ١٥ – ١٤ – ١٣ – ١١ 

– ٢٧ – ٢٥ – ٢٤ – ٢٣ – ٢٢  
  )١٩جدول (

  يوضح العبارات اإليجابية والسلبية لبعد الجنسية المثلية فى صورته النهائية
  أرقام العبارت السلبية  أرقام العبارات اإليجابية

٢٦ – ٢٤ – ١٦  
  

٩ – ٨ – ٧ – ٦ – ٥ – ٤ – ٣ – ٢ – ١ – 
١٧ – ١٥ – ١٤ – ١٣ – ١٢ – ١١ – ١٠ 

-٢٥ – ٢٣- ٢٢ – ٢١ – ٢٠ – ١٩ – ١٨ 
– ٣٠ - ٢٩ – ٢٨ – ٢٧  

     
  Counseling Program) البرنامج اإلرشادى  ٣( 

    :دمةـمق* 
يشمل الجانب المعرفى إذ رشاد متعدد الفنيات ، منحى اإلالبرنامج اإلرشادى على يعتمد   

جلسة تمهيدية  ايشتمل على عدة جلسات ، منهموالجانب السلوكى واإلرشاد الدينى .  والبرنامج 
مشـكلتى   عـالج بالكامل ، ثم ينقسم البرنامج إلى محورين ، األول يعمل علـى  لعينة الدراسة 

التلصص الجنسى واإلفراط فى ممارسة العادة السرية لكونهما مشكلتين متداخلتين بحيث تـدفع  
مشكلة الجنسية المثليـة،  عالج المشكلة األولى للوقوع فى المشكلة الثانية ، والثانى يعمل على 

ى جلساته على شرح مستفيض لكل مشكلة جنسية مطروحة ودراسة أبعـاد  فويعتمد البرنامج 
وحكم الدين على هذه المشكلة لدى المراهقين وتأثيرها عليهم فى الوقت الراهن وأثارها مستقبالً 

المشكلة ، ويتم مـن خـالل    فى هذه، وكذلك األسباب التى دفعت بالمراهق للوقوع المشكالت 
  ها وأبعادها على عينة الدراسة .الجلسات عرض المشكلة بأسباب
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  ر النظرى للبرنامجإلطاا* 
  التعريف بالبرنامج اإلرشادي ونعني به : -

تلك الخبرات المنظمة التى تهدف إلى مساعدة األشخاص على الوعى بأنفسـهم وعلـى   
تعرف مشكالتهم وحاجاتهم وعلى تنمية إمكانياتهم إزاء ما يواجههم من صعوبات أو مشكالت ، 

  . )١٩٩٩،٨،بخيتاتخاذ القرارات بشأن عالجها أو الخفض من حدتها (محمد  وعلى
إلى تقنيات التحليل النفسى بجانب العالج السلوكى لسبر  وءوتستدعى الضرورة أحياناً اللج      

الدفاعات الملتوية التى بأغوار الالوعى عن طريق تبصير المنحرف بأسباب انحرافه ومعرفته 
لى هذا االنحراف ، وقد أثبتت التجارب نجاح هذا العالج بنسبة كبيرة فـى  اعتمدها كرد فعل ع

المختلفة (عبـدالغنى الديـدى،   الجنسية  المشكالتو اتالقضاء على العديد من أشكال االنحراف
١٩٩٥،١٧٣(.   

لمتابعة أسباب اإلنحراف وظروف نشأته هم أسلوب مالعالج التحليلى النفسى  لذلك فإنو
ا ، وعالج أسباب الصراع والقلق والخوف واإلرشاد النفسـى للحـاالت ،   ومحاولة استئصاله

واستخدام الشرح واإلقناع لتوضيح حرمة الممارسات الجنسية الشاذة وآثارها المختلفـة نفسـياً   
ودينياً واجتماعياً واخالقياً والتأكيد على تقوية اإلرادة والضبط الذاتى والتحكم ، والتربية الجنسية 

(عبدالمطلب  ةبالمرغوالعالج السلوكى لتعديل االتجاهات والعادات والخبرات غير الصحيحة ، و
  .)١٩٩٨،٤٢٣القريطى،

المرشد الجنسية إلى حرص تام ومهارة فائقة من جانب  لمشكالتا عالج وإرشادويحتاج 
المعالج . وربما تكون هناك بعض الصعوبات أمام المعالج منها أن االنحراف الجنسى يشتق أو 
المنحرف لذة شعورية وأن االنحراف الجنسى أمر يحجم الكثيرون عـن عرضـه علـى     منه

المعالجين . ويكون العالج ناجحاً فى حالة توافر الدافع لدى المريض نحو العـالج . وحـديثاً   
                المشـكالت عـالج رئيسـى يسـتخدم فـى عـالج       Sex Therapyأصبح العالج الجنسـى  

السـلوكى (حامـد   ج الجنسى أساساً علـى أسـاليب وفنيـات العـالج     الجنسية  ويعتمد العال
  . )١٩٩٧،٤٥٥زهران،
شكل من أشكال العالج أو التربية أو اإلرشاد الذى يتناول ونالحظ أن اإلرشاد الجنسى   

المشكالت الجنسية لألفراد أو األزواج ، وقد ظهرت الحاجة لإلرشاد الجنسى واالهتمام بالجنس 
لدراسات متعددة وأصبح من المسموح به اآلن الحديث صراحة عن الجنس ،  فى اإلنسان نتيجة

الدور الجنسى ليس فى نفس الجمود الذى كان عليه فى الماضى وقد عرفت  الحديث عن وأصبح
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الثقافات الكبت الجنسى والتحرر الجنسى ورغم التحرر فكثير من الناس لديهم مشكالتهم الجنسية 
  الالزم .      مما يتطلب العالج والتدخل

أن التعليم الجنسى على الرغم من عظم أهميته فانه ال يخرج  "عبد العزيز القوصى" ذكروي      
عن كونه جزء من التربية الجنسية العامة ، وقد اتفق الرأى بين المـربين ونظـار المـدارس    

م ، وأن الحديثة على أن تعطى معلومات جنسية كاملة للناشئين على فترات مختلفة فى حيـاته 
ذلـك  تعطى ضمن علوم أخرى كمشاهد الطبيعة أو التشريح أو الصحة أو علم الحياة أو غيـر  

  .)١٩٩٢،١٤٣(هدى قناوى،
من أهـم  عامل الذى هو الشعور بالذنب وكذلك اإلرشاد النفسى الدينى الذى يركز على   

فترة المراهقة  ىف، وليس الشعور بالذنب بجديد على الفرد  عوامل التحمس الدينى لدى المراهق
  تكوينه االنفعالى منذ طفولته األولى .  ، فقد كان دائماً جزءاً فى

 جنباً إلى جنب مع اإلرشاد والعالج السلوكى ،يسير اإلرشاد الدينى ولذلك يمكن القو أن   
فيهتم بالحاجة إلشباع الغريزة الجنسية ، فقد أباح الشرع ما يقضى به وطره فى إطار ما شرع 

ما إذا عجز اإلنسان عن تحقيق ذلك فإن عليه أن يتعفف عن السلوك الشائن فـى سـبيل   اهللا ، أ
لك مصداقاً لقول الحق ـ عز وجـل   اهللا من فضله ، وذ غنيهتحقيق إشباع هذه الحاجة ، حتى ي

" " ٣٣النـور ـ اآليـة    ( سورة ( 
  .)١٩٩٣،٦٣اد عبدالعزيز وآخرون،(رش

قة بين الوالدين والمراهـق   العال وقوةجودة ولعل من أهم أسباب نجاح التربية الجنسية 
الحوار الخاص بالنشاط الجنسى ، وتذليل العقبات التى تقف فـى طريـق الحـوارات     شفافيةو

فـى عـدم اإلسـتماع    المعرفى ويتسـبب   التواصلالخاصة بالنشاط الجنسى حتى ال يتم قطع 
والتظاهر والصمت ، وكذلك من األسباب القوية لنجاح التربيـة الجنسـية   مكابرة والغضب وال

الوسائل التى تسهل الحوار الخاص بالنشاط الجنسى التى ربما تشارك فى تكوين دليل لإلتصال 
فرصة طفى ، وأن يكون هناك يتضمن البداية المبكرة، اإلصرار ، اإلستماع ، أداء التقمص العا

 ,Kuriloff)كحقيقة قضاء وقت معاً ، وتحقيق تفاعل فى الطرق غير المهلكة ومعاملة المشاعر ل

2001,55)  .    
وكذلك يجب أن تتضمن التربية الجنسية المعلومات والحقائق العلمية المتعلقة بالجوانب   

بهذا الجانب من حياة اإلنسان ، على أن البيولوجية والجنسية التى تقدم للناشئة بهدف تبصيرهم 
  .)١٩٩٧،٥٣٢القائمة (عالءالدين كفافى،يتم ذلك فى إطار القيم الدينية والنظم اإلجتماعية 
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برنامج مخطط ومنظم يتضمن تقديم خدمات " يعرف الباحث البرنامج االرشادى بأنه و
دية متعددة تشمل الجوانب إرشادية مباشرة وغير مباشرة للمعاقين سمعياً من خالل فنيات إرشا

  ."النفسية وذلك بهدف عالج بعض المشكالت الجنسية لديهم 
  :األسس التى يقوم عليها البرنامج اإلرشادى  -

  ) أنواع من األسس هي :٤يرتكز البرنامج اإلرشادي على (  
  ـ أسس عامـــة : ١

ن السلوك إ السلوك الجنسى جزء حيوى ومؤثر فى السلوك اإلنسانى بصفة عامة ، حيث  
الجنسى مكتسب من خالل عملية التنشئة اإلجتماعية والتربية والتعليم ، والسلوك الجنسى شأنه 

حاجة نفسية يشبع ن التوجيه واإلرشاد إالتوجيه واإلرشاد ، حيث إلى شأن أى سلوك آخر يحتاج 
ألن الجنس  لدى المراهق ، ومن مطالب النمو السوى إشباع هذه الحاجة النفسية ، ونظراً مهمة

من الموضوعات الشائكة فتزداد حاجة المراهق لمن يرشده إلى حقيقة األفكار التى تدور فـى  
ضع له المراهق بمحض إرادته رأسه . والبرنامج اإلرشادى بصفة عامة  برنامج إختيارى يخ

ثماره ، وهناك قاعدة عامـة تقول " ليس هناك من هو أعرف بالفرد من نفسـه " ،   يتؤحتى ي
وأساسى ألنه يعتبر ضابط للسلوك وله  مهمحث والمراهق الك فإن المعتقد الدينى لكل من البكذ

، لذلك يعد الدين عامل أساسى للبرنامج اإلرشادى الموجه للمشكالت الجنسـية ،  حددةمعايير م
حيث أن التربية الجنسية السليمة تشمل التربية الدينية الواعية  . والنمو السوى يتضمن النمـو  

لدينى . والصحة النفسية لدى المراهق تشمل السعادة فى الدنيا بكشف حقائق الجنس ومواجـه  ا
أزماته ومشكالته والسعادة فى الدين براحة الضمير وهدوء النفس إلحساسه الدائم بأن حياتـه  

  ) .٦٨-١٩٩٨،٦١(حامد زهران،وتعالى الجنسية تسير على وفق ما أراد اهللا سبحانه 
  : ـ أسس فسيولوجية٢

والفسـيولوجى   ميسالجنسية والعاطفية إلى نموهم الجيرجع اهتمام المراهقين بالمسائل 
والجنسى ، واكتمال الوظائف التناسلية فى مطلع مرحلة المراهقة وما يصاحب ذلك من تغيرات 
جسمية تشمل األعضاء الجنسية األولية والتغيرات الثانوية التى تؤدى إلى تغير جسم المراهـق  

يحوله من طفل إلى رجل . ومن الطبيعى أن يثير هذا التغيير اهتمام المراهقين أنفسـهم ،  تغيراً 
كما يؤدى إلى تغير سلوك اآلخرين نحوهم ، ويصاحب التغيرات الجنسية التغيرات الفسيولوجية 
كمزاولة الغدد الجنسية وظائفها مما يجعل الميول الجنسية تتضح بعد فترة كمون طويلـة فـى   

  . )١٩٩٦،٢٧٥عنيفاً (عبدالفتاح دويدار،تهز المراهق هزاً يمكن أن فولة والتى مرحلة الط



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٣١ - 

  

  : دينيةـ أسس ٣
وذلك بعـد   م١٩٨٠اإلرشاد النفسى الدينى الذى بدأ االهتمام به بشكل رسمى منذ عام   

 Allportعن الدين والشخصـية ، وجـوردون ألبـورت     م١٩٣٨ Jungكتابات كارل يونج 
عن الدين والتحليـل النفسـى ،    م١٩٧٧ Frommينى ، واريك فروم عن االتجاه الد م١٩٦٧

عن النمو الخلقى ، وظل هذا االتجاه ينمو وأصـبح لـه    م١٩٨٠ Kohlbergرج بوكتابات كول
بعض الرواد والباحثين وخاصة فى الواليات المتحدة األمريكية ، ففى السنوات األخيرة ظهرت 

(محمـود   الدينىفى مجال اإلرشاد والصالح النفسى العديد من البحوث والدراسات األمبريقية 
  . )١٩٩٨،٢١،فرج

  ـ أسس نفسية تربوية :٤
المراهقون يختلفون عن بعضهم البعض سواء فى الجوانب النفسـية أو فـى الجوانـب      

التربوية، كذلك يختلفون فى كافة مظاهر الشخصية جسمياً وعقلياً واجتماعياً وانفعالياً ، فلكـل  
لخاص الفريد والمميز عن باقى أقرانه ، ولكن هناك أمور عامة يشـترك فيهـا   مراهق عالمه ا

هـى  المراهقين على اختالف ثقافاتهم ، وهذه األمور تعتبر مطالب عامة فى مرحلة المراهقة و
تقبل التغيرات التى تحدث نتيجة للنمو الجسـمى والفسـيولوجى   وتقبل الدور الجنسى فى الحياة 

ذو قيمـة   اًالمهارات والمفاهيم العقلية الضرورية حتى يصـبح إنسـان   والتوافق معها ، تكوين
نمو الثقة فى الذات والشعور وتكوين عالقات جديدة مع أقران متعددين من الجنسين ومستقبالً  

ضبط النفس بخصوص السـلوك الجنسـى ،   ولية االجتماعية ؤوبكيانه فى المجتمع ، تقبل المس
القيام بالدور االجتماعى الجنسى السليم ، وكل هذه المطالب ورية االستعداد للزواج والحياة األس

التى يحتاجها المراهق تستلزم توجيه وإرشاد يراعى الغرائز والدوافع لدى المراهـق وكيفيـة   
  ) .٨٠-١٩٩٨،٧٦(حامد زهران،المجتمع انسجامها مع تقاليد وعادات 

 أهمية البرنامج :  
فى صياغته حيث يجمع عدة أنواع من اإلرشـاد   اًرجع أهمية البرنامج إلى كونه متفردت  

عـدة  عالج النفسى تصب كلها فى مجرى واحد لتحقيق عدة أهداف تربوية وانفعالية ومعرفية ل
إلـى  ، كما أن أهمية البرنامج ترجع من ذوى اإلعاقة السمعية مشكالت جنسية لدى المراهقين 

 لعالجلجنسى والعادة السرية والثانى مشكلتى التلصص العالج محورين األول  ذيكونه برنامج 
مشكلة الجنسية المثلية ، ويعتبر كل محور فيهم برنامج قائم بذاته لتكثيـف اإلرشـاد النفسـى    

  والتربوى على المشكلة موضوع الدراسة . 
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 أهداف البرنامج :  
اإلرشادى إلى عالج بعض المشكالت الجنسية لدى عينة من المعـاقين  يهدف البرنامج   
  من خالل ما يلى : سمعياً 

فى بعض األنشطة المدرسـية مثـل ممارسـة    من ذوى اإلعاقة السمعية إشراك المراهق  )١
  الرياضة، واألنشطة األدبية والقراءة ، واأللعاب الذهنية فى الكمبيوتر .

حة من خالل معلى ضبط غرائزه ورغباته الجامن ذوى اإلعاقة السمعية تدريب المراهق  )٢
 المراقبة الذاتية .

، وتعـديل  من ذوى اإلعاقة السـمعية   اجهة المشكالت الجنسية التى يقع فيها المراهقمو )٣
مفهومه الخاطئ عن إشباع الغرائز بوسائل منحرفة وذلك باستخدام إعادة البناء المعرفـى  
والتى تتمثل فى إحالل القيم الدينية والمعتقدات األخالقية اإليجابية محل األفكار الهوجـاء  

 الجنسى الشائع بين المراهقين . والهوس بالتلصص

  البرنامجوأساليب فنيات :  
  : Group Discutions ات والمناقشات الجماعيةـ المحاضر١

هى أسلوب من أساليب اإلرشاد الجماعى التعليمى ، حيث يغلب فيها الجو العلمى ويلعب   
إلقاء محاضرات سهلة  فيها عنصر التعليم وإعادة التعليم دوراً مهماً ، ويعتمد هذا األسلوب على

على العمالء يتخللها أو يليها مناقشات ، وتهدف المحاضرات والمناقشات الجماعية أساساً إلـى  
  .)١٩٨٠،٣٠٥العمالء (حامد زهران،تغيير االتجاهات لدى 

  : Role Playingلعب الدور ـ ٢
صـيله  هو أداء دور أو القيام به ، ويعد طريقة لدراسة طبيعة دور معـين بتمثيـل تفا    

الواقعية فى موقف مصطنع يسمح بمالحظة أفضل وأكثر موضوعية ، مثال ذلك أن المرء قـد  
دور األم التى تعاقب طفلها وفى نفس الوقت يدلى بسبب العقاب والطريقة التى  act outيمثـل 

اتخذتها ، ويستفاد بلعب الدور فى العالج النفسى فى اكتشاف كيف يتفهم العميل أدوار إجتماعية 
بالذات ، وكيف يعتقد أنه يمكنه القيام بها ، واالستبصار بتصرفات اآلخرين الذين لهـم   حيوية

إنجاز دور دور معين يقومون به فى حياة الواقع ، والتمرين بطرق أكثر كفاءة على تحقيق أو 
  ) .١٩٩٠،١٢٩٠والتدريب على القيادة (كمال دسوقى،



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٣٣ - 

  

  : Modelingم باالقتداء ـ النمذجة أو التعل٣
ويعنى مالحظة إستجابة معينة أو نسق من االستجابات يتم بيانها بواسـطة موديـل أو     

موديالت عديدة إلى أن يتم دمج هذه االستجابات الجديدة وأدائها من قبل العميل . فـإذا كـان   
الموديل موجود بشكل عيانى أمام القائم بالمالحظة أثناء قيامه وأدائه السلوك المستهدف سـمى  

مودلنج الحى ، وإذا كان العميل يشاهد الموديل عن طريق وسائل مرئية مثل التلفزيون أو ذلك بال
الفيديو أو السينما أو يستمع إليه عن طريق وسائل تسجيلية سمى ذلك بـالمودلنج الرمـزى ،   
بمعنى عدم رؤيته للموديل أمامه بشكل صريح أو على نحو رمزى سمى بالمودلنج التخيلـى ،  

ضمن المودلنج الحى مشاركة وتوجيه واتصال فيزيائى من المعالج والموديل للقائم وأخيراً إذا ت
باالتصـال   بالمالحظة أثناء إنجازه السلوك المستهدف سمى بالمودلنج المشارك أو التحصـين  

  ) .١٩٨٧،٢٤(صالح الدين عراقى،
  : Catharsis Emotional التنفيس االنفعالىـ ٤

ناً باسم التفريغ أو التطهير االنفعالى ويقصد به التنفيس عن يعرف التنفيس االنفعالى أحيا  
المواد والخبرات المشحونة انفعالياً ، ويتضمن تفريغ العميل ما بنفسه من انفعاالت ، أى أنه يعد 
بمثابة تطهير للشحنات االنفعالية وتفريغ للحمولة النفسية ، ومن وسائل التنفيس إتاحة الفرصـة  

فى تداع حر وترابط طليق عن كل ما يجول بخـاطره عـن صـراعاته    أمام العميل للتحدث 
ه وأنماط سلوكه المنحرف فى إطار مـن  اته ومشكالته ومخاوفه ونواحى قلقوإحباطاته وحاج

حسن اإلصغاء وتشجيع التعبير عن النفس فى جو نفسى دافئ آمن خال من األحكام األخالقيـة  
وضيح الحاالت االنفعالية بما يتيح الفرصة أمـام  واللوم ومن وسائله أيضاً الشرح والتفسير وت

  ).٢٥٩-١٩٨٠،٢٥٨انفعاالت (حامد زهران،العميل لكى يرى هو نفسه وما يلون سلوكه من 
  : Positive Reinforcementالتعزيز الموجب  ـ٥

هو فنية من فنيات تعديل السلوك تتلخص فى تقديم إثابة للفرد مثل مديح أو ثناء أو هدايا   
المرغوب فيه مباشرة مثل النجاح أو السماح له بمزاولة نشاط معين، يتبع أداء السلوك  أو نقود

مما يدعمه ويكرره لدى الفرد ، وعليه يقـوم  في امتحان ما ، فترتبط هذه اإلجابة بذلك السلوك 
ن لوب التعزيز إذا كانت النتائج المترتبة على السلوك إيجابية " تقديم هدية مثالً " فالمحتمـل أ سأ

صل البصرى واتليتكرر هذا السلوك مستقبالً ، ويظهر التعزيز فى صور لفظية وغير لفظية ، فا
والضم لها نفس قوة التأثير اللفظى مثل كلمات الثناء واالستحسان وغيرها ، ويسـتخدم أيضـاً   
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-١٩٩٦،٢٦٩المضاد (محمـود عقـل،  لتغيير سلوك خاطئ وذلك عن طريق تعزيز السلوك 
٢٧٠.(  

  : Copingة ـ المواجه٦
ويستخدم هذا األسلوب بحذر لمساعدة العميل فى التعرف على مدى أثر سـلوكه علـى     

اآلخرين لكى يتبين ما لسلوكه اللفظى والحركى من أثر سلبى عليهم وتظهر مدى فعالية هـذا  
األسلوب فى اإلرشاد الجماعى حين يتم تعليم العمالء مواجهة زمالئهم فى الجماعة بما لسلوكهم 

لبى من أثر على اآلخرين ، وينبغى استخدام هذه الفنية بحرص إذ قد تؤدى إلى جرح مشاعر الس
  ) . ١٩٩١،٧٥وصالبة (ممدوحة سالمة،العميل ، وهى ال تستخدم إال مع العمالء األكثر تحمالً 

  : Problem Soling ـ أسلوب حل المشكالت٧
  ك الخطوات التالية : ـالمرشد يساعد العميل فى حل المشكلة بنفسه ويتبع فى ذل  

 تشخيص وتحديد المشكلة . -

 تدرس المشكلة من كل أبعادها وتفهم جيداً ، وتقتلع أسبابها من جذورها وتزال أعراضها . -

 يتم استعراض المحاوالت السابقة لحل المشكلة وأسبابها . -

 يوجه المرشد العميل إلى إقتراح عدد من الحلول الممكنة والمقبولة اجتماعياً . -

 دد الحلول المرتضاه وترتب حسب األولوية ، وتوضع الخطط لتنفيذها .نح -

                    يقوم المرشد بالمساعدة فقط ، ويحرص على توجيه كل شئ نحـو الوصـول إلـى حـل      -
 المشكلة .

 .المشكلة فيذ الخطة الموضوعة لحل يقوم العميل بتن -

  )٢٧١-١٩٨٠،٢٧٠(حامد زهران،
  : Relegious Counselling اإلرشاد الدينى ـ٨

الفنيات المستمدة من تطبيق وممارسة تعاليم األديان السماوية وتشمل االعتراف  يتضمنو  
والعفو والتسامح ، والتوبة واالستغفار وممارسة الشعائر والعبادات والصـبر وقـوة اإلرادة ،   

خليص الفـرد مـن   والترغيب والترهيب واإليمان والمراقبة هللا والذكر والدعاء ، وتهدف إلى ت
النواحى الدينية عند العميل وتحقيق االطمئنان النفسـى  مشاعر األثم والخطيئة وتدعيم وتعزيز 

   . )١٩٩٨،٣٦،فرجوالشعور بالرضا والصحة النفسية (محمود 
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  : Home Works ـ الواجبات المنزلية٩
جلسة بهدف  وتقوم على فكرة تكليف العميل بأداء بعض الواجبات المنزلية فى ختام كل  

الفعلية فـى الحيـاة (مصـطفى    نقل أثر المهارات التى تعلمها العميل فى الجلسة إلى المواقف 
   ) .٢٠٠٧،١٠٤مظلوم، 

  فى بناء البرنامج اإلرشادي : العلماء نظر  وجهاتما يمكن االستفادة به من-  
يكية المشـكالت  يجب االهتمام بالتعريف بالجانب البيولوجى على اعتبار أنه تعود إليه ميكان )١

  الجنسية .
االهتمام بالمؤثرات الثقافية على المراهق حيث يعود إليها توجيه الدوافع البيولوجيـة إلـى    )٢

المسلك المناسب لتفريغ تلك الدوافع على أساس األفكار والمعتقدات الثقافية الخاصـة ببيئـة   
  المراهق .

يجـب توجيههمـا    مهـم ور الجانب االجتماعى والجانب العملي فى حياة المراهق لهمـا د  )٣
 وإرشادهما حتى يمكن ضبط السلوك الجنسي .

على المراهق أن يعي أن الكبت الجنسي يولد الخلل النفسى وكذلك اإلباحية الجنسـية تولـد    )٤
نفس الخلل ، ولذلك عليه أن يدرس الجنس من خالل النظرة األخالقية المغلفـة بـالمنظور   

 الديني المعتدل .

له لنفس جنسه أمر طبيعي فى مرحلة سنية يجب أن يمر بهـا ، وأن  توعية المراهق بأن مي )٥
ميله إلى الجنس اآلخر هو األمر المعتاد والذى يجب أن يثبت عليه فى إطـار مـا يقـره    

 المجتمع وتحدده األطر العامة للبيئة التى يعيش بها .

إفرازاتها إلى ضرورة دراسة البناء الجسمي والميول الوراثية ودور الغدد الصماء الى تؤدى  )٦
 ظهور الخصائص الجنسية الثانوية .

االهتمام بالدافعية لدى المراهق من خالل توجيهه إلى الوسائل التى يمكن أن يتلقـى منهـا    )٧
أفكاره ومعلوماته حتى يستطيع تكوين رؤية واضحة عن الدور الجنسى له فـى حياتـه ،   

 وماهى أفضل السبل لتحقيق ذلك .

ينى كأحد أهم سبل العالج السلوكى والذى يلجأ إليه البعض إلعالء التركيز على اإلرشاد الد )٨
 الدافع الجنسى ضد أى مخالفة جنسية فى المجتمع .

التركيز على دور المثير واالستجابة والتقليد من خالل التعلم االجتماعى لدى المراهق لتعديل  )٩
 السلوك الجنسى المنحرف عنده .
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  شئة االجتماعية لدى المراهق ، ألن عليها العبء  االهتمام بتعديل أى انحراف في التن )١٠
  األكبر فى مواجهة المراهق لشتى وسائل االنحراف الجنسي .       

إيجاد نوع من األلفة والود والثقة بين الباحث والمراهق حتى يتمكن الباحث من التغلغل  )١١
تعـديل  فى نفسية المراهق والوصول معه إلى أفضل الطرق المناسبة لشخصيته وطباعـة ل 

  السلوك الشائن لديه .  
 خطوات بناء البرنامج  

  -البرنامج اإلرشادى على اآلتى : اعتمد الباحث في بناء   
  : مراجعة اإلطار النظرى -

وذلك بمراجعة أراء العلماء والباحثين المتخصصين فـى مجـال الصـحة النفسـية ،       
اد النفسى المختلفـة وهـى   ومراجعة أسس النظرية المعرفية والنظرية السلوكية ووسائل اإلرش

اإلرشاد الجنسى واإلرشاد الذاتى واإلرشاد البيئى واإلرشاد النفسى الدينى ، وكـذلك دراسـة   
سيكولوجية المراهقة ومظاهر النمو الجنسى خاللها ، وطبيعة المشكالت الجنسية التى تطرأ على 

  المراهق وكيفية التعامل معها .     
  : مراجعة الدراسات السابقة -

اعتمد الباحث في بناء مادة البرنامج على ما تم في الدراسات السابقة وخصوصـاً مـا     
  .يتعلق منها بعمل برامج إرشادية من أجل توظيفها في بناء هذا البرنامج 

 كيفية تنفيذ البرنامج :  
الجنسية مـن حيـث    تعلى البناء المعرفى لطبيعة المشكالالمكونة ألنشطة تعتمد الجلسات  -

بعادها وأنماطها المختلفة والمنتشرة فى البيئة المصرية بين أوساط المراهقين ويتم أسبابها وأ
  االستعانة من خاللها بالوسائل المساعدة فى تنفيذ البرنامج .

تعتمد الجلسات على ربط المشكالت الجنسية باألضرار التى تسـببها للمراهـق مسـتقبالً     -
ثر ؤواإلستمتاع بحياته الزوجية ، وت راركاألمراض التى قد يتعرض لها وتعيقه عن اإلستق

  سلباً على تحصيله الدراسى .
تعتمد الجلسات على عرض أحكام الشرع فى هذه المشكالت الجنسية من خـالل القـرآن    -

الكريم وأحاديث الرسول صلى اهللا عليه وسلم وأقوال الصحابة وآراء األئمة والفقهاء مـن  
  علماء السلف وعلماء العصر الحديث .

مد الجلسات على طرح وسائل بديلة لشغل وقت الفراغ بطرق ممتعة بعيدة عـن الملـل   تعت -
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والسأم يجد فيها المراهق متنفس للطاقة الجسمانية والنفسية وغير مقرونة بأى إحساس مـن  
  تأنيب الضمير أو الشعور بالذنب .

ومعتقداتهم تعتمد الجلسات على فتح باب الحوار والمناقشات مع المراهقين لعرض أفكارهم  -
و من حول األمور الجنسية ، وتصحيح المفاهيم المغلوطة والمكتسبة من بيئة غير صالحة أ

 .جماعة األقران 

 الجلســـات :  
يقوم فيـه   نفسيفى مناخ تتم م فيها عالقة إرشادية قارشادية جلسات مهنية تالجلسات اإل  

، وتستخدم فى الجلسات اإلرشادية  همتالباحث بتشجيع أفراد العينة للتعبير عن أفكارهم ومشكال
الفنيات العامة للبرنامج باإلضافة إلى الفنيات المساعدة فى عملية اإلرشاد عالوة على الوسـائل  
المساعدة للجلسات ، والجدول اآلتى يوضح تسلسل الجلسات اإلرشادية المشتركة بـين عينـة   

حده والهدف العام مـن كـل   الدراسة بالكامل والجلسات اإلرشادية من خالل كل محور على 
  الجلسة .

  ) ٢٠جدول ( 
  اإلرشادي جلسات البرنامج

  محور البرنامج على العينة األولى (التلصص الجنسي والعادة السرية)

موضوع   الجلسات
  الجلسة

زمن   الفنيات المستخدمة  أهداف الجلسة  عنوان الجلسة
  الجلسة

لباحث المعلم لتقديم    التعارف  األولى
  همجوموضوع برنا

أللفة بين الباحث وعينة أن ينشأ جو من ا
 ٣٠-٢٠  الحوار  تسمح لهم بالتحدث أمامه الدراسة

  ق

   اتفيرالتع  الثانية
التعريف 

بالمشكالت الجنسية 
  بصورة عامة

أن يتعرف المراهق على طبيعة المشكالت 
  الجنسية وماهيتها .

  الحوار
  المحاضرة

  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

  الثالثة
  
  
  
  
  
  
  

أهمية الدافع 
  الجنسي

أن يتعرف المراهق على طبيعة الغريزة 
  الجنسية وأهميتها 

  الحوار
  المواجهة المحاضرة

  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

  الرابعة
مفهوم وماهية 

  لجنسيالتلصص ا

أن يتعرف المراهق على معنى  -
  التلصص الجنسي .

أن يتعرف المراهق على الوسائل  -
  المتعددة للتلصص

  الحوار المحاضرة
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق
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  ةالخامس

  
  
  
  

التلصص 
  الجنسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العادة 
  السرية
  
  
  

اآلثار السلبية 
لغرف المحادثة 

  الجنسية

أن يتعرف المراهق ذو اإلعاقة السمعية  -
في الجنسية غرف المحادثة أضرار على 

  نتشار العادة السرية .ا
أن يتعرف على حكم الدين في مشاهدة  -

  هذه الغرف

  المحاضرات
  لعب الدور

  التنفيس االنفعالي
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

آثار المشاهد   السادسة
  الجنسية المتعددة

أن يتعرف المراهق ذو اإلعاقة السمعية  -
على أضرار التذكر الدائم للمشاهد الجنسية 

  ذهني المسببة له .والتشتت ال
أن يتعرف المراهق ذو اإلعاقة السمعية  -

على العالقة المباشرة بين كثرة التعرض 
  للمشاهد الجنسية واألضرار الناجمة عنها.

المحاضرات  المواجهة 
  أسلوب حل المشكالت/

  الواجب المنزلي
  

٤٥-٣٠ 
  ق

  السابعة
وسائل التسلية تغني 

عن التلصص 
  الجنسي

ق ذو اإلعاقة السمعية أن يتعرف المراه
  على وسائل متعددة للتسلية تشبعه نفسياً.

  لعب الدور 
التنفيس االنفعالي  
التعزيز الموجب 
  الواجبات المنزلية

٤٥-٣٠ 
  ق

  الثامنة
أفضل طرق 
االبتعاد عن 

  التلصص الجنسي

أن يدرك المراهق ذو اإلعاقة السمعية  -
مختلفة تبتعد به عن التلصص  اًطرق

  الجنسي.
ن يصل المراهق ذو اإلعاقة السمعية أ -
مستوى أرقى من التدني وراء وسائل  إلى

  التلصص الجنسي.

التنفيس  /لعب الدور
التعزيز  /االنفعالي
المواجهة  / الموجب  

اإلرشاد الديني  
  الواجبات المنزلية

٤٥-٣٠ 
  ق

مفهوم وماهية   التاسعة
  العادة السرية

ى أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً عل -
  الوصف العلمي للعادة السرية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
الوسائل التي تؤدي لممارسة العادة السرية 

  بأشكال مختلفة

اإلرشاد  /المحاضرات 
  المواجهة/ الديني 

  الواجب المنزلي
  

٤٥-٣٠ 
  ق

حكم الدين في   رةالعاش
  العادة السرية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
ما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية في 

  مسألة العادة السرية .
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -

أراء علماء الدين حول كل ما يتعلق 
  بالعادة السرية

  

التعزيز الموجب 
  المواجهة 

  اإلرشاد الدينى
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق
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الحادية 
  عشر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

العادة 
  السرية
  
  
  
  
  
  
  

األضرار الصحية 
دة في ممارسة العا

  السرية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
األمراض التي قد تصيبه جراء اإلفراط 

  في العادة السرية .
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -

اآلثار السيئة ممن أسرف في ممارسة 
  العادة السرية .

أسلوب المحاضرات  
  حل المشكالت
  اإلرشاد الدينى

  الواجبات المنزلية

٤٥-٣٠ 
  ق

الثانية 
  عشر

تأثير العادة السرية 
  على الحياة الزوجية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
األثار السلبية التي تصيب المفرط في العادة 

  السرية عند مرحلة الزواج .
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -

تأثير العادة السرية على انعدام الشعور 
  لجماع الطبيعيبالسعادة الزوجية عند ا

المحاضرات لعب 
الدور التنفيس االنفعالي  
المواجهة  أسلوب حل 
المشكالت  اإلرشاد 

  الديني
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

الثالثة 
  عشر

حقيقة الجماع 
  الطبيعي

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
الجماع الطبيعي بين رجل  ما يحدث أثناء

  وامرأة
لمعاق سمعياً على أن يتعرف المراهق ا -

  كيفية تكون الجنين نتيجة الجماع الطبيعي.

  المحاضرات 
  لعب الدور 
  اإلرشاد الدينى
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

الرابعة 
  رعش

تأثير العادة السرية 
على التحصيل 

  الدراسي

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على 
األضرار الصحية التي تسببها العادة السرية 

  اً على التحصيل الدراسي .وتؤثر سلب

  المواجهة  
  أسلوب حل المشكالت

  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

الخامسة 
  رعش

تأثير العادة السرية 
  على الهوية الجنسية

أن يشعر المراهق المعاق سمعياً برجولته  -
  جب المحافظة عليها .تهية إلكمنحة 

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
رية على اإلحساس بالهوية تأثير العادة الس

  الجنسية

  المحاضرات  
التنفيس االنفعالي 
التعزيز الموجب  
  أسلوب حل المشكالت

٤٥-٣٠ 
  ق

السادسة 
  رعش

أثر االرتقاء 
  بالرغبة الجنسية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
  فائدة المحافظة على النفس من الموبقات .

على أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً  -
  طرق االرتقاء بالرغبة الجنسية

التعزيز الموجب 
  أسلوب حل المشكالت

  اإلرشاد الدينى
  الواجبات المنزلية

٤٥-٣٠ 
  ق

السابعة 
  عشر

طرق الوقاية من 
  العادة السرية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
أفضل وأسهل األساليب في الوقاية من 

  العادة السرية .
المعاق سمعياً على أن يتعرف المراهق  -

  التعزيز الموجب
أسلوب حل المشكالت 

اإلرشاد الدينى  
  الواجبات المنزلية

٤٥-٣٠ 
  ق
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أن الوقاية من العادة السرية لها العديد من 
  الفوائد في الحياة بصفة عامة .

الثامنة 
  رعش

عالج مباشر للحد 
من اإلفراط في 

  العادة السرية

على أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً  -
بعض أنواع العالجات التي تحد من 

  الرغبة الجامحة .
أن أن يدرك المراهق المعاق سمعياً  -

محاربة العادة السرية هو لصالحة في 
  المستقبل حيث ال ينفع الندم

  التعزيز
  المواجهة المحاضرات

  أسلوب حل المشكالت
  اإلرشاد الدينى

  الواجبات المنزلية

٤٥-٣٠ 
  ق

  ينة الثانية (الجنسية المثلية)محور البرنامج على الع

  الجلسات
موضوع 
  الفنيات المستخدمة  أهداف الجلسة  عنوان الجلسة  الجلسة

زمن 
  الجلسة

لباحث المعلم لتقديم   التعارف  األولى
  هوموضوع برنامج

أللفة بين الباحث وعينة أن ينشأ جو من ا
 ٣٠-٢٠  الحوار  الدراسة تسمح لهم بالتحدث أمامه

  ق

  الثانية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

الجنسية 
  المثلية
  
  
  
  
  
  

مفهوم وماهية 
  الجنسية المثلية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
  الوصف العلمي للجنسية المثلية .

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً  -
على الوسائل المختلفة المؤدية 

  للجنسية المثلية

  المواجهة 
أسلوب  /الدور لعب 

ل المشكالت التنفيس ح
االرشاد  االنفعالى 

  الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

حكم الدين في   الثالثة
  الجنسية المثلية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
ماجاء به القرآن الكريم والسنة النبوية في 

  موضوع الجنسية المثلية .
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً  -

لدين حول كل ما على أراء علماء ا
  يتعلق بالجنسية المثلية .

أسلوب  /المحاضرات 
حل المشكالت  التنفيس 

االنفعالى  التعزيز 
الموجب الواجبات 

  المنزلية
  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

  الرابعة
تأثير الجنسية 

المثلية على الحياة 
  الزوجية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
يب الممارس األثار السلبية التي تص

  للجنسية المثلية عند مرحلة الزواج .
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -

تأثير الجنسية المثلية على انعدام الشعور 
  بالسعادة الزوجية عند الجماع الطبيعي .

  المواجهة 
التنفيس االنفعالى 
التعزيز الموجب 
  الواجبات المنزلية
  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

اآلثار السلبية   ةالخامس
  للجنسية المثلية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
االضرار الصحية التي تسببها الجنسية 

 لعب الدور  /المواجهة 
  التنفيس االنفعالى ـ

٤٥-٣٠ 
  ق
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الجنسية 
  المثلية

  شاد الدينىاالر  المثلية وتؤثر سلباً على مستقبله .

  السادسة
عالقة الجنسية 
المثلية بأمراض 

  الشذوذ

رف المراهق المعاق سمعياً على أن يتع -
األمراض التي تسببها العالقات الجنسية 

  المثلية الشاذة .

  المحاضرات 
  االرشاد الدينى
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

أمراض الجنسية   السابعة
  المثلية

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
األمراض الخطيرة التي تسببها العالقات 

  شاذة .الجنسية المثلية ال

  المحاضرات  
  االرشاد الدينى
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على   حقيقة مرض اإليدز  الثامنة
  طبيعة مرض اإليدز

النمذجة   -المواجهة 
  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

الجنس اآلخر هو   التاسعة
  الهدف الصحيح

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
  يعة الغريزة الجنسية .طب

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
  فائدة خلقة اهللا لألنثى .

  المحاضرات 
  التعزيز الموجب 
  الواجبات المنزلية
  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

فطرة اهللا في   العاشرة
  الجنس

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
  طبيعة الجنس .

ق سمعياً على أن يتعرف المراهق المعا -
  مراد اهللا تعالى من الجنس .

  المحاضرات 
التعزيز الموجب 

  االرشاد الدينى
  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

الحادية 
  عشر

التوجه الترغيب في 
  الجنس اآلخرنحو 

أن يتدرب المراهق المعاق سمعياً على  -
  شعور الرغبة الجنسية تجاة األنثى .

أن يتدرب المراهق المعاق سمعياً  -
  ى إعمال خياله بأحالم اليقظة .عل

  

النمذجة /المحاضرات
  لعب الدور 

 التنفيس االنفعالى  
التعزيز الموجب  
الواجبات المنزلية  

  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

الثانية 
  عشر

تصحيح نظرة 
  المراهق لألب

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
  طبيعة دور األب في حياته .

لمعاق سمعياً أن أن يدرك المراهق ا -
  األب قيمة نفسية كبيرة .

النمذجة  /المحاضرات
التعزيز الموجب 

  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

الثالثة 
  عشر

تحسين العالقة بين 
  المراهقين وآبائهم

أن يشعر المراهق المعاق سمعياً بأهمية 
  دور الوالدين في حياته .

  

لعب الدور  /المواجهة
التعزيز الموجب 

نزلية الواجبات الم
  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

الرابعة 
  عشر

أن يدرك المراهق المعاق سمعياً أن  -  العالج التنفيري
االيذاء البدني والنفسي مرتبط 

  لعب الدور 
التنفيس االنفعالى 

٤٥-٣٠ 
  ق



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٤٢ - 

  

  المثليةبالممارسة الجنسية 
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً  -

على وسائل العقاب المرتبطة 
  بالجنسية المثلية

التعزيز الموجب 
الواجبات المنزلية 

  االرشاد الدينى

الخامسة 
  العالج التطهيري  رعش

أن يدرك المراهق المعاق سمعياً أن  -
االيذاء البدني والنفسي مرتبط بالممارسة 

  الجنسية المثلية .
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -

  الجنسية المثلية .وسائل العقاب المرتبطة ب

لعب الدور  /المواجهة
التنفيس االنفعالى  

عزيز الموجب الت
الواجبات المنزلية 

  رشاد الدينىاال

٤٥-٣٠ 
  ق

السادسة 
  رعش

أهمية السلوك 
  الجنسي السوي

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
  النتائج الطيبة من السلوك المستقيم .

اً على أن يتعرف المراهق المعاق سمعي -
أن الجنس مرغوب فيه إذا أخذ شكله الذي 

  يرضى عنه اهللا .

  المحاضرات 
  االرشاد الدينى 

  الواجب المنزلي

٤٥-٣٠ 
  ق

السابعة 
  رعش

أفضل الطرق 
لمواجهة الميول 

  الشاذة

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على  -
 أفضل وأسهل األساليب في الوقاية من

  الميول الشاذة .
هق المعاق سمعياً على أن يتعرف المرا -

أن الوقاية من الجنسية المثلية لها العديد 
  من الفوائد في الحياة بصفة عامة.

  المحاضرات 
  لمشكالت ا أسلوب حل 

الواجبات المنزلية 
  االرشاد الدينى

٤٥-٣٠ 
  ق

  ** محتوى جلسات البرنامج بمالحق الدراسة .  
 تطبيق البرنامج  

مج والخاص بمشكلتى التلصص الجنسى واإلفراط فى تم تطبيق المحور األول من البرنا  
من المراهقين بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع ببنها وهى  )٥(ممارسة العادة السرية على 

جلسة ، وكذلك تطبيق المحور الثانى من البرنامج والخاص بمشكلة الجنسية المثلية على  )١٨(
  جلسة . )١٧(سة وهىالمراهقين من نزالء القسم الداخلى بالمدر) من ٣(
  البرنامج : ـ  تطبيق عنداجراءات  
بعد االستقرار على العينة تم االتفاق مع إدارة المدرسة وأخصائى المكتبة علـى اسـتخدام    )١

فى يـوم   االبرنامج يتم تطبيقهم مستقر لتلقى الجلسات ، وكان محوراالمكتبة كمكان هادئ و
جلسة ، وبعد االنتهاء منها ينفرد بالعينة الثانية واحد حيث ينفرد الباحث بالعينة األولى مدة ال

 التى يطبق عليها المحور الثانى .
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استعان الباحث بأحد المدرسين عند تقنين المقياس وقد أثبت جدارة فى توصـيل عبـارات    )٢
استطاع معهـا   تفاهم بصورة عاليةالمقياس إلى طالب العينة ، وكان بينه وبين المراهقين 

هدفه فى وقت قصير ، ولكن عند تطبيق جلسات البرنامج وتصـوير  الباحث الوصول إلى 
المدرس من االستمرار فى ترجمة إشارات الجلسـات   تراجعبعض جلساته بكاميرا الفيديو 

ن عبارات المقيـاس كانـت أكثـر    إورشح مدرس آخر أكثر كفاءة فى لغة االشارة ، حيث 
مـن   عات طبية ومعرفية وجدرآنية وموضووضوحاً وسهولة ولكن الجلسات تحمل آيات ق

 باللغة االشارة.الصعوبة التعبير عنها 

بعد تصوير عدة جلسات من البرنامج تم عرض الجلسات المصورة إشارياً علـى بعـض    )٣
المتخصصين فى لغة األشارة حتى يمكن مطابقة البرنامج المكتوب مع البرنامج اإلشـارى  

إلى حد كبير ، حيث إستطاعت لغة اإلشارة الذى تم بالفعل ، وكانت نتيجة المطابقة إيجابية 
توصيل المضمون والمحتوى من الجلسات التى تم إعدادها بعناية ، ولذلك إستمر الباحث فى 

  تطبيق باقى الجلسات بنفس النمط اإلشارى الذى بدأ به .
 تقويم البرنامج  
لدراسة مـن  وقد تم تطبيق مقياس المشكالت الجنسية على المراهقين عينة اتقويم بعدى :   - ١

طالب مدرسة األمل للصم وضعاف السمع ببنهـا بعـد اإلنتهـاء مباشـرة مـن تطبيـق       
بـين التطبيـق القبلـي    البرنامـــج اإلرشادى ، ثم حساب الفرق فى الدرجات إحصائياً 

 .والتطبيق البعدي

وبعد مرور شهرين تم استدعاء الطالب عينة الدراسة مـن منـازلهم عـن    بعى : تقويم تت  - ٢
مدرسى المدرسة حيث كانوا فى فترة اإلجازة الصيفية وكان ذلك من خـالل   طريق بعض

رهم بأهمية حضور أبنائهم لمدة ساعتين فقط ، وبالفعل لبى امكالمات مع أولياء أمورهم وأخب
الطالب االستدعاء وتم تطبيق مقياس المشكالت الجنسية مرة أخرى عليهم ، ثـم حسـاب   

  لتطبيق القبلي والتطبيق البعدي.بين االفرق فى الدرجات إحصائياً 
 Murray & Morgan) إعداد موارى ومورجان  T.A.T) أختبار التات (  ٤(  

لوحة ، تشتمل كل واحدة على منظر به شـخص أو جملـة    )٣١(يتألف اإلختبار من   
أشخاص فى مواقف غير محددة مما يسمح بإدراكها إلى عوامل مختلفة وبينها لوحـة بيضـاء   

لشخص أن يبتدع قصة عن منظر اللوحة ونفهمه أن القصة البد أن تنطوى علـى  ونطلب إلى ا
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، ١٩٨٠(لويس مليكـة ، ماضى نتبين منه ما حدث حتى أصبح الموقف على ما هو عليه اآلن 
٤٣١-٤٣٠.(  

ثم تحلل القصص التى يفترض أن لها صلة بحياة المفحوص النفسية وخبراته وشخصيته     
بطل ( الذى يتوحد المفحوص معه ) وصـفاته و الشخصـية   وتفسر القصص من حيث دور ال

ودوافعه وميوله واتجاهاته وعالقاته االجتماعية وعوامل البيئة وموضوع القصة . وهكذا يقيس 
االختبار الحاجات الرئيسية ، وضغوط البيئة ، وإدراك األشخاص ، الصـراعات الرئيسـية ،   

  ) . ١٩٩٨،٢١٧وتكامل الذات (حامد زهران،عليا ، والقلق ، والدفاعات الرئيسية ، وقوة الذات ال
وسيلة لفحص ديناميات الشخصية ، كما تعبر عن نفسـها فـى    T.A.Tويعتبر اختبار   

العالقات االجتماعية واألسرية ، وفى إدراكها وتفسيرها ، وهو أحد االختبارات التى تستند إلى 
الالشعور ، الكبت ، اإلسقاط ، التوحد ،  نظرية التحليل النفسى وتعتمد على مفاهيمها األساسية "

  ) . ١٩٩١،٣٩٨الطرح " (عزيز داود وآخرون،اإلزاحة ، الطرح ومقابل 
وهذا االختبار شائع فى بيئتنا العربية إلى حد كبير نسبياً ، وجرت االستعانة بـه فـى      

ـ  ى بحوث ميدانية كثيرة . كما جرت محاوالت من جانب بعض الباحثين إلى تصميم صور عل
بالنسبة الختبار تفهم الموضوع . وتلقى هـذه   نفس الطريقةبطاقات وتطبيقها فى بحوثهم على 

االجتهادات من الباحثين المحدثين اعترافاً متزايداً من المتخصصين أو المشرفين على دراساتهم 
  ) .٤٠، ١٩٩٣،وآخرونلها (فرج طه وبحوثهم أو المقيمين 

  
 :  Case Studyدراسة الحالة 

الدراسة الشاملة للحالة التى تتطلب العالج أو اإلرشاد أو التوجيـه أو الدراسـة ،   هى   
ودراسة الحالة معروفة على وجه الخصوص فى المجال اإلكلينيكى حيث يكون الباحث مهتمـا  
بمعرفة شاملة وعميقة ودقيقة على خصائص الحالة وما تتميز به من ديناميات ودوافع شعورية 

مرضية ، وما يتصف به سلوكها من شذوذ أو سواء ، ومـا تتميـز بـه    وال شعورية، سوية و
(فـرج طـه   قدراتها الذهنية والمعرفية واستعداداتها الشخصية من أوجه القـوة أو القصـور   

  ) .١٩٩٣،٣٢٩،وآخرون
وبالرغم من أن دراسة الحالة تستخدم بصفة أساسية وأصيلة فى مجـال علـم الـنفس      

النفسى الكلينيكى إليها كوسيلة تساعده فى فهم األسباب المؤديـة  الكلينيكى حيث يلجأ االخصائى 
إلى إصابة الفرد بمرض نفسى أو عقلى ، إال أن هذا ال يمنع من استخدامها كوسيلة فى جمـع  
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المعلومات والبيانات فى المنهج الوصفى ، ويمكن أيضاً استخدامها فى دراسة اختبار فرض ما 
جتمع الذى يراد تعميم الحكم عليه ، وتستخدم فى مجال علـم  شريطة أن تكون الحالة ممثلة للم

نفس النمو لدراسة تاريخ حياة الطفل أو المراهق فى مراحل نموه فى صورة حالـة فرديـة .   
المشـكالت    وتركز فى الغالب على تناول مشكالت النمـو والتوافـق أو علـى عـالج تلـك      

  ) .  ١٩٩٧،١٩١(عبدالرحمن سليمان،
حالة إلى الوصول لفهم أفضل للعميل ، وتحديد وتشـخيص مشـكالته   وتهدف دراسة ال  

وطبيعتها وأسبابها ، واتخاذ التوصيات اإلرشادية والتخطيط للخدمات اإلرشـادية الالزمـة .   
والهدف الرئيسى لدراسة الحالة هو تجميع المعلومات ومراجعتها ودراستها وتحليلها وتركيبها 

ها كلينيكياً ، أى وضع وزن كلينيكى لكل منها . فمثالً قـد  وتجميعها وتنظيمها وتلخيصها ووزن
يكون هناك معلومة أو خبرة لها وزن كلينيكى أثقل من الوزن الكلينيكى لعشـرات المعلومـات   

  ) .   ١٩٩٨،١٩٢األخرى (حامد زهران،
لعمل تقرير شامل عن تاريخ الحالة الحصول على المعلومات  يرى الباحث الحالي أنه* و

  -: استمارة المقابلة اآلتية  ولذلك أعد الشخصية
  أ) بيانات عن الحالة والوصف

  العمر -        إسم المراهق -
  الديانة -      المرحلة التعليمية -
  درجة الحالة فى مقاييس المشكالت الجنسية للمراهقين . -

  ب) اإلطار األســرى
  ) أساليب معاملتهاألب ( عمله ودخله وتعليمه ، عاداته ،  -
  ) أساليب معاملتهام ( عملها ودخلها وتعليمها ، عاداتها ، األ -
  تهم )ا، عاد أساليب معاملتهمرهم ، مستوى تعليمهم ، اعمأاألخوات ( عددهم ، نوعهم ،  -

  ج) ذكريات الطفولة
  من الناحية اإلجتماعية -  من الناحية النفسية -     من الناحية الصحية -

  د) النظرة لألمور الجنسية
  ات األكل والشرب والتدخينهـ) عاد

  و) النظرة العامة للحياة
  ز) نظرة المراهق تجاه األسرة
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  * تفسير الحالة
يحاول الباحث التفسير بمالحظة سلوك المراهق وتتبع فلتات لسانه وكل ما يساعد على   

فهم عناصر معينة من شخصيته ، وكذلك يتيح الباحث للمراهق فرصة التفسير لحالته بنفسـه .  
ذلك فائدة كبيرة . ومن هنا تـأتى  لتوصل كل من الباحث والمراهق إلى نفس التفسير كان  وإذا

التـى   التفسير ، وعندما تتجمع المعلومات الكافيـة عملية أهمية تعاون المراهق مع الباحث فى 
صبح المراهق مستعداً عقلياً وانفعالياً للمشاركة فيه وتقبله وتحمله تساعد الباحث فى التفسير وي

  يبدأ تفسير الحالة .
وتفسير الحالة يعتمد على المعلومات التى جمعها الباحث عن المراهق باستخدام وسائل   

جمع المعلومات وهى ترشيح أقران المراهق له لمعرفتهم الشخصية به ، وكذلك أراء المدرسين 
اب التى أدت الذين يقومون بالتدريس للمراهق واستخدام اختبار التات اإلسقاطى . وكذلك األسب

لتفاقم المشكلة الجنسية لدى المراهق ، وأعراض المشكلة الجنسية ومعناها واألضرار الناجمـة  
  عنها، عالوة على نماذج السلوك الذى يصدر عن المراهق سواء فى الماضى أو فى الحاضر .

علـى  أحدهم حصل  ينمراهقثالثة من التمت دراسات الحالة على  وفي الدراسة الحالية  
ى درجة فى بعد التلصص الجنسى ، وآخر حصل على أعلى درجة فى بعد العادة السرية ، أعل

) ١٠وثالث حصل على أعلى درجة فى بعد الجنسية المثلية ، وقد تم تطبيق إختبار التات بواقع (
لوحات أقرب ما يكون للمدلول الجنسى ، وتم عرضهم على المراهقين وتدوين أرائهم عن تلك 

ك قبل تعرضهم للبرنامج اإلرشادى ثم إعادة عرض تلك اللوحات العشـرة بعـد   اللوحات ، وذل
تطبيق البرنامج اإلرشادى عليهم مع وضع التفسيرات الكلينيكية لدراسات الحالة ، وقد وضـع  

  دراسات الحالة وتفسيراتها فى مالحق الدراسة .   الباحث الحالي نصوص
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  إجراءات الدراسة ::  رابعاً
 ر العينة االستطالعية :اجراءات اختيا )١

قام الباحث بعمل زيارة إلى مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بمدينـة بنهـا ، وقـام       
) إستمارة إستطالع رأي على أعضاء هيئة التـدريس بالمدرسـة واألخصـائيين    ٤٠بتوزيع (

 واإلدارة المدرسية لحصر المشكالت الجنسية لدى المراهقين الصم من طالب هذه المدرسـة ، 
وكان على كل فرد وضع عالمة على المشكلة التى قد رأها أو حضر تبعاتها على مراهق أصم 

  أو سمع عنها من العاملين أو الطالب . 
وقد شملت إستمارة إستطالع الرأي إثنى عشر مشكلة جنسية تم حصرهم مـن معـاجم     

عـرض  ومراجع علم النفس والصحة النفسية والموسوعات الجنسية التـى استفاضـت فـى    
اإلنحراقات الجنسية ومشكالتها المختلفة ، وقد طلب الباحث مـن كـل فـرد مـن المعلمـين      
واألخصائيين العاملين بالمدرسة إختيار أكثر ثالث مشكالت جنسية كانت تعد األكثر شيوعاً بين 
المراهقين الصم من خالل تجربتهم فى التدريس والمعايشة مع الصم لفترات طويلة أثناء اليـوم  

راسى ومبيت الطالب بالقسم الداخلى بالمدرسة ، وكانت المشـكالت الجنسـية المطروحـة    الد
  باستمارة االستطالع هى : 

  ) الولع باألطفال ٣      ) العادة السرية ٢      ) التلصص الجنسى ١
  ) الجنسية المثلية٦      ) التحرش الجنسى ٥        ) البغاء٤
  ) زنا المحارم ٩  بمالبس الجنس اآلخر) التلبس ٨  ) الميول االستعراضية باالستعراء ٧

  ) جماع الحيوانات ١٢         ) جماع الشيخوخة١١        ) التخنث١٠
وقد خرجت نتيجة استمارة االستطالع أن أكثر ثالث مشكالت جنسية األكثر شيوعاً هى 

الجنسية المثلية" بالنسب المئوية كما هو مبين بالجـدول   -العادة السرية  -"التلصص الجنسى 
  -) على النحو التالى : ٢١(
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  )٢١جدول (
  نسبة إختيار المشكالت الجنسية الشائعة

  نسبة االتفاق  المشكلة  نسبة االتفاق  المشكلة
  ٪٤٥  الميول االستعراضية باالستعراء  ٪١٠٠  التلصص الجنسى
  صفر  التلبس بمالبس الجنس اآلخر  ٪٩٧.٥  العادة السريــة
  ٪١٢.٥  زنا المحـــارم  ٪٣٠  الولع باإلطفـال

  ٪٣٥  نثـالتخ  صفر  اءـالبغ
  صفر  جماع الشيخوخـة  ٪٨٥  التحرش الجنسى
  صفر  جماع الحيوانـات  ٪٩٢.٥  الجنسية المثليـة

  اجراءات اختيار عينة الدراسة : )٢
) مراهقـاً  ٣٤على ( قام الباحث بتطبيق مقياس المشكالت الجنسية للمراهقين المعاقين سمعياً -

الثانوى بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع بمدينة بنها لم يطبق فى الصفين الثانى والثالث 
 عليهم اجراءات تقنيين المقياس . 

المقياس ككل فأصبح عـددهم   عن بنود) طالب ممن لم يكملوا اإلجابة ١٠استبعد الباحث ( -
ممن حصلوا على أعلى درجات فى بعدى التلصص  ٪٢٠. وتم اختيار أعلى  اً) مراهق٢٤(

ممن حصلوا  ٪١٠) مراهقين ، وتم اختيار أعلى ٥ة السرية فأصبح عددهم (الجنسى والعاد
 ) مراهقين . ٣على أعلى درجات فى بعد الجنسية المثلية فأصبح عددهم (

هم فـى جلسـات   ئأرسل الباحث خطابات ألولياء األمور ألخذ موافقتهم على اشتراك أبنـا  -
ى درجة لمراهق معاق سمعياً فى بعـد  ثم قام الباحث بإختيار أعل البرنامج ولم يمتنع أحد .

التلصص الجنسى ، وأعلى درجة لمراهق معاق سمعياً  فى بعد العـادة السـرية إلجـراء    
 دراسات حالة عليهما . 
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الذين لديهم ميول جنسـية  الصم المراهقين معلمي بين  والتقصيوكذلك قام الباحث بالسؤال  -
ممارسـات للجنسـية    ق معاق سمعياً لديهحديد أكثر مراهمثلية من نزالء القسم الداخلى لت

  المثلية وحصل على درجة عالية فى بعد الجنسية المثلية .

وقد انتهى الباحث إلى تحديد عينة الدراسة واالتفاق معهم ومع إدارة المدرسة على األماكن  -
التى يمكن للباحث أن يجتمع معهم فيها ، وكانت العينة بمدرسة األمل للصـم ببنهـا التـى    

) مراهقين والخاص بمشكلتى ٥ى عليها تطبيق الشق األول من البرنامج اإلرشادى هم (يجر
) مـراهقين  ٣التلصص الجنسى والعادة السرية ، والعينة التى يطبق عليها الشق الثانى هم (

العينة ، حالة لمشكلة من ثالث مراهقين تحديد  والخاص بمشكلة الجنسية المثلية ، وكذلك تم
وحالة لمشكلة اإلفراط فى العادة السرية وحالة لمشكلة الجنسـية المثليـة    التلصص الجنسى 

من خالل نظرة المراهق لمشـكلته  األسباب المؤدية للمشكلة ديناميات شخصياتهم ولمعرفة 
   وتتبع نشأة هذه المشكلة وتأثيراتها .

  
  األساليب اإلحصائيـــة: خامساً
  ة :الباحث األساليب اإلحصائية التالي استخدم  

 معامالت االرتباط لبيرسون ومعامالت الثبات لسبيرمان .  - ١

 " . معادلة " ألفا ـ كرونباك  - ٢

  .وكسوناختبار ويلك  - ٣
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 الفصل اخلامس

 ة ومناقشتهــاــــــــــــــــســنتائج الدرا

  مقدمـــة  ـ  
  نتائج الدراسةأوالً : 

  مناقشة وتفسير النتائج:  ثانياً 
  ثالثاً : التوصيات  
  رابعاً : البحوث المقترحة 
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 الفصــل الخامــس
 نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسيرها 

  مقدمــة :
يرها ، وذلك يتضمن الفصل الحالى ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ثم مناقشتها وتفس  

  .فى ضوء ما طرحته الدراسة من فروض إحصائية 
  نتائج الدراسة :أوالً : 

  نتائج الفرض األول : -

متوسطى رتب وجـد فرق دال إحصـائياً بين " ي ينص الفرض األول للدراسة على أنه
تطبيق على البعد تطبيق البرنامج اإلرشادى ورتب درجاتهم درجـات أفراد عينة الدراسة قبل 

(التلصص الجنسي، العادة السرية) وذلك لصـالح القيـاس البعـدى.     اس المشكالت الجنسية يمق
ـ والبارامترية الحصائية اإلساليب أحد األوالختبار صحة هذا الفرض تم استخدام  اختبـار   وه

  ويعرض الجدول التالى نتائج هذا الفرض : ،"W"ويلكوكسون 
  )   ٢٢ جدول (

اس المشكالت يمقفى  القياسين القبلي والبعدى رتب درجات وسطيمتاللتها للفرق بين دو Z ةقيم
  (التلصص الجنسي، العادة السرية )الجنسية 

 الداللة Zقيمة   مجموع الرتب الرتب متوسطات الرتب توزيع المتوسط القياس

  القبلى
 البعدى

٢١٩.٦٠  
١٩٧.٦٠  

  الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

٣  
  صفر

١٥  
 صفر

- ٠٢٣,٢  
٠١,٠ 

الفرق بين متوسطى رتب وبالتالي  ٢.٠٢٣-) هي Zقيمة (أن  )٢٢( ن جدوليتضح م
(التلصـص الجنسـي، العـادة    المشكالت الجنسية القياسين القبلى والبعدى فى مقياس درجات 

وبالتالى فإن هذه النتـائج تحقـق صـحة    وفى اتجاه القياس البعدى. ،  ٠١,٠عند ) دال السرية
   الفرض األول.
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  لثانى :نتائج الفرض ا -

متوسطى رتب إحصـائياً بين  ةوجـد فرق داليللدراسة على أنه "  الثانىينص الفرض 
تطبيق على البعد تطبيق البرنامج اإلرشادى، ورتب درجاتهم درجـات أفراد عينة الدراسة قبل 

". والختبار صحة هذا  (الجنسية المثلية) وذلك لصالح القياس البعدىاس المشكالت الجنسية يمق
 ،"W"اختبـار ويلكوكسـون    وهوالبارامترية الحصائية اإلساليب أحد األرض تم استخدام الف

  ويعرض الجدول التالى نتائج هذا الفرض :
  )   ٢٣  جدول (

اس يعلى مق القياسين القبلى والبعدى اللتها للفرق بين متوسطى رتب درجاتدو Z ةقيم
  (الجنسية المثلية)المشكالت الجنسية 

 الداللة Zقيمة   مجموع الرتب الرتب متوسطات الرتب توزيع المتوسط القياس

  القبلى
 البعدى

١٠٦  
٣٣,٩٥  

  الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

٢  
  صفر

٦  
 صفر

- ٠١  ٦٣٣,١, 

الفرق بين متوسطى رتب وبالتالي  ١.٦٣٣-) هي Zقيمة (أن  )٢٣( يتضح من جدول
عنـد   دال(الجنسـية المثليـة)   سية اس المشكالت الجنيعلى مقالقياسين القبلى والبعدى درجات 

  .الثانىوبالتالى فإن هذه النتائج تحقق صحة الفرض وفى اتجاه القياس البعدى. ، ٠١,٠
  نتائج الفرض الثالث : -

متوسـطي  إحصـائياً بـين   ةفرق دال" ال يوجد  للدراسة على أنه الثالثينص الفرض 
فتـرة  بعد رشادي، ورتب درجاتهم تطبيق البرنامج اإل بعددرجـات أفراد عينة الدراسة رتب 

والختبـار  (التلصص الجنسي ، العادة السرية) . الت الجنسية ـاس المشكيى مقـعل المتابعـة
 "اختبار ويلكوكسون  وهوالبارامترية الحصائية اإلساليب أحد األصحة هذا الفرض تم استخدام 

W "، : ويعرض الجدول التالى نتائج هذا الفرض  
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  )  ٢٤ جدول (
ى ـعل القياسين البعدى وما بعد المتابعة اللتها للفرق بين متوسطى رتب درجاتدو Z ةقيم

  (التلصص الجنسي ، العادة السرية )الت الجنسية ـاس المشكيمق
 الداللة Zقيمة   مجموع الرتب الرتب متوسطات الرتب توزيع المتوسط القياس

  البعدى
 المتابعة

١٩٧.٦٠  
٨٠,١٩٨  

  الرتب السالبة
 ب الموجبةالرت

١.٥  
٢.٨٣  

١.٥  
٨.٥٠ 

- ٣٠٠,١  
 غير دالة

 دال إحصائيا فرق عدم وجودوبالتالي  ١.٣٠٠-) هي Zقيمة () ٢٤( يتضح من جدول
الت الجنسية ـاس المشكيى مقـعلالقياسين البعدى وما بعد المتابعة بين متوسطى رتب درجات 

  .الثالثئج تحقق صحة الفرض وبالتالى فإن هذه النتا). التلصص الجنسي ، العادة السرية(

  نتائج الفرض الرابع : -

متوسطي رتب فرق دال إحصـائياً بين ال يوجد للدراسة على أنه "  الرابعينص الفرض 
فتـرة  بعـد  تطبيق البرنامج اإلرشادي، ورتـب درجـاتهم    بعددرجـات أفراد عينة الدراسة 

". والختبار صحة هذا الفرض  ة)(الجنسية المثليالت الجنسية ـاس المشكيى مقـعل المتابعـة
ويعـرض   ،" W "اختبار ويلكوكسون  وهوالبارامترية الحصائية اإلساليب أحد األتم استخدام 

  الجدول التالى نتائج هذا الفرض :
  )  ٢٥ جدول (

ى ـعلالقياسين البعدى وما بعد المتابعة  اللتها للفرق بين متوسطى رتب درجاتدو Z ةقيم
  (الجنسية المثلية)نسية الت الجـاس المشكيمق

 الداللة Zقيمة   مجموع الرتب الرتب متوسطات الرتب توزيع المتوسط القياس

  البعدى
 المتابعة

١٠٠.٣٣  
٩٩.٦٧  

  الرتب السالبة
 الرتب الموجبة

٢  
٢  

٤  
٢ 

- ٥٧٧,٠  
 غير دالة
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 دال إحصائيا فرق عدم وجودوبالتالي  ٠.٥٧٧-) هي Zقيمة ( )٢٥( يتضح من جدول
الت الجنسية ـاس المشكيى مقـعلالقياسين البعدى وما بعد المتابعة ى رتب درجات بين متوسط

  .الرابعوبالتالى فإن هذه النتائج تحقق صحة الفرض (الجنسية المثلية ). 
  

  مناقشة النتائج وتفسيرها :ثانياً : 
األول الدراسـة   يضأن نتائج الدراسة جاءت مؤيدة لفرمن خالل العرض السابق نرى   

التلصص الجنسي  ي، فقد كشفت النتائج عن فعالية البرنامج اإلرشادي في عالج مشكالتالثوالث
  والعادة السرية لدى المراهقين الصم .

مـن   عـدد نطوي على ياإلرشادي إلى أن البرنامج  –في رأي الباحث  –ويرجع ذلك   
ات المحاضـر من البرنـامج . فقـد تناولـت     تلك النتائج المرجوة هاالفنيات التي تمخضت عن

وأنه  معليه شعوراً قوياً للمراهقين أن مشكالتهم ليست قاصرةالتي تعطي والمناقشات الجماعية 
لعب الدور أو القيام به ، ويعد طريقة لدراسة طبيعة يمكن حلها على مستوى الجماعة ، وكذلك 

، وعيةدور معين بتمثيل تفاصيله الواقعية فى موقف مصطنع يسمح بمالحظة أفضل وأكثر موض
النمذجة و،  يةحياة الواقعالواالستبصار بتصرفات اآلخرين الذين لهم دور معين يقومون به فى 

  .أو التعلم باالقتداء 
حيـث  التنفيس االنفعالى في تطبيق البرنامج  جوهرياًومن أهم الفنيات التي لعبت دوراً   

فعالى ويقصد به التنفيس التفريغ أو التطهير االن) بأنه ٢٥٩-١٩٨٠،٢٥٨يعرفه حامد زهران (
عن المواد والخبرات المشحونة انفعالياً ، ويتضمن تفريغ العميل ما بنفسه من انفعاالت ، أى أنه 
يعد بمثابة تطهير للشحنات االنفعالية وتفريغ للحمولة النفسية ، ومن وسـائل التنفـيس إتاحـة    

يجول بخاطره عن صراعاته الفرصة أمام العميل للتحدث فى تداع حر وترابط طليق عن كل ما 
وإحباطاته وحاجاته ومشكالته ومخاوفه ونواحى قلقله وأنماط سلوكه المنحرف فى إطار مـن  
حسن اإلصغاء وتشجيع التعبير عن النفس فى جو نفسى دافئ آمن خال من األحكام األخالقيـة  

ح الفرصة أمـام  واللوم ومن وسائله أيضاً الشرح والتفسير وتوضيح الحاالت االنفعالية بما يتي
  .العميل لكى يرى هو نفسه وما يلون سلوكه من انفعاالت 

وقد اتفقت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في تناول بعض المشـكالت الجنسـية     
المطروحة للنقاش على عينة ذوي االعاقة السمعية ، ومدى تأثير هذه المشكالت علـيهم مـن   

 االختالف فتنحصر في أسلوب التناول والعالج ، حيـث  جهالنواحي الصحية والسلوكية ، أما أو
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تناول هذه المشكالت في مجتمع عربي مسلم ومحاوالت تقديم حلول وسبل عالج تختلف عن  أن
تناول المجتمعات األخرى لها ، وباألخص فيما يتعلق بجوانب االرشاد والتوجيه التوعوي حول 

االختالف بين التربية الجنسية مـن منظـور   طبيعة المشكالت الجنسية ، ولعل هذه هو جوهر 
  غربي علماني ومن منظور آخر له مرجعية دينية وأخالقية .

ن من أكثر وسائل التلصص الجنسى المنتشرة بين المراهقين الصم والعاديين على السواء إ      
ون و فرن ، وقد أكدت ذلك دراسةبكل روافده حيث أنه األسهل وأقرب في التناول هو االنترنت 

،   ,.Rietveld et al)٢٠٠٥( رتيفيلد وآخرون، ودراسة   Vernon & Miller)٢٠٠٢(ميللر
 )٢٠٠٤(بيكيـر المنتشرة به كما فـى دراسـة    الخليعةيلى ذلك فى التأثير برامج التليفزيون و

Becker، أن بعض الباحثين فى انجلترا قد ابدوا تخوفهم من ) ١١٥، ٢٠٠١( محمدعيد يؤكد و
بعض حاالت التشبه بمسلسالت  واأنه شاهد حيثج التليفزيونية على القيم المرغوبة بعض البرام

حداث الجريمة والتى ما أن يشاهدها األطفال إلسهلة وميسورة  اًالعنف والجنس والتى تقدم أفكار
تقليد هذه الجرائم ولذلك ظهرت حاالت االغتصـاب  فكرة والمراهقين حتى تختمر فى أذهانهم 

  .مكان سى باالناث فى كل والتحرش الجن
وغني عن البيان أن البناء المعرفي السليم لمشكلة العادة السرية كان له عظيم األثر في 

 داربـى دراسة فهم المراهقين لطبيعة العادة السرية وتأثيرها الوقتي والمستقبلي ، وقد أوضحت 
)٢٠٠٣( Darby جستولبر ، ودراسة)٢٠٠٣( Stolberg ال يخرج عن  هوأنواعاالستمناء  أن

برنامج اإلرشادى متعدد الفنيات حيز البناء المعرفى حول العادة السرية والذى يعتبر جزء من ال
، وقد وجد الباحث من خالل تطبيق البرنامج وتفسير دراستي الحالة (التلصص الجنسي والعادة 

تؤدي كما ن، تؤدي إلى سرعة النسياوالعادة السرية تؤدي إلى ضعف في التركيز، السرية) أن 
هـذا األمـر ال   المراهق، والمعرفية لدى  بالقدراتإلى انحسار في التفكير اإليجابي وما نسميه 

الـذي   فـالمراهق العادة السرية أيضا تؤدي إلى تحقير الـذات،  حيث أن  توجد فيه أي مبالغة
  .ا الكثيراعة تامة أن ذاته ينقصهحاول أن يتظاهر بأنه فعال ولكنه على قنييمارسها دائما 

االستعباد للذات عن طريق اتباع الشهوات والملذات هي علة كبيرة ودليل على ومسألة 
 يسعى ألن يكون البناء النفسـي لشخصـيته   والمراهقوجود اضطراب أساسي في الشخصية، 

 من أسوأ ما ينتج عن العادة السرية هو األفكار المنحرفة، فالعادة السرية تكون بالطبعف متكاملة.
بطة بروابط ومحددات تقوم على تفكير جنسي، وهذا التفكير دائما يكون تفكيـرا منحرفًـا   مرت
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جلسـات  الذين يمارسون هذه العادة وذلـك بعـد    المراهقينتحليل أفكار ومع  وشاذًا ومختالً.
  . محارمذوات القد أفصحوا بأشياء مذهلة، ففيهم من يتأمل جنسيا البرنامج 

خرى الملموسة والمعروفة التي تسببها العادة السـرية، هـي   األ تبالنسبة للمشكالأما 
االضطرابات الجنسية المستقبلية، فإن العادة السرية تؤدي إلى سرعة في القذف، أو إلـى مـا   
يعرف بالقذف الراجع، أو تأخير القذف، وكلها علل، وفوق ذلك هذا االحتكاك الذي يـتم بـين   

االستشعار العصبي لألحاسيس الجنسية، بمعنـى أن   العضو التناسلي واليد يؤدي إلى ضعف في
الذي يمارس هذه العادة حين يأتي ويمارس المعاشرة الجنسية السوية والسـليمة والصـحيحة   
والمشروعة مع زوجته يجد أنه ال يصل لمرحلة االنتعاش الجنسي المطلوبة، ألن هنالك تبلدا في 

وقد خرجت نتائج  اإلثارة الجنسية. أطراف األعصاب التي من المفترض أن تكون هي مصدر
الدراسة الحالية بفاعلية البرنامج اإلرشادى لمشكتى التلصص الجنسى والعادة السـرية علـى   

  اعتبار أنهم مشكلتين متداخلتين .
الدراسة الثاني والرابع، فقد كشفت النتـائج   يضأن نتائج الدراسة جاءت مؤيدة لفر كما

  عالج مشكلة الجنسية المثلية لدى المراهقين الصم . عن فعالية البرنامج اإلرشادي في
وجد الباحث استجابة مشكلة الجنسية المثلية الخاص بتطبيق محور البرنامج خالل من ف

ستيعاب المراهقين لمدى الخطر الداهم من جراء ممارسة الجنسية المثلية وتأثير ذلك ملحوظة ال
 ليبانـك دراسـة  نتـائج  لهم ، ويؤكد ذلـك   على مستقبلهم الزواجى واإلنجابى ونظرة المجتمع

، وكـذلك التتبـع    Groce )٢٠٠٣(جـروس ، ودراسة  ,.Lebaanc et al )٢٠٠١(وآخرون
 )٢٠٠٤جوب(التاريخى لعملية الشذوذ الجنسى وأضراره على مر العصور كما فى دراســة 

Job.  
جنسـية  وقد وجد الباحث من خالل تطبيق البرنامج وتفسير دراسة الحالة الخاصـة بال 

ولكن نتيجة لـبعض الظـروف   في المراهقين الصم الغريزة الجنسية طاقة موجودة المثلية أن 
التربوية فى فترة الطفولة تتجه هذه الطاقة الجنسية اتجاهات مخالفة للمألوف ، وهذه االتجاهات 
 اعتبرت شاذة ألنها التساهم فى عمران الحياة فضال عن أنها تقويض لمسار الحيـاة النفسـية  

ال وأصابه إواالجتماعية والخلقية . وما من مجتمع تفشت فيه هذه الحاالت حتى أصبحت ظاهرة 
، والطريق الذي أكده الباحـث   وذلك ألن هذا السلوك يسير ضد تيار الحياه الطبيعية ،االنهيار 

ولـد  ه وأن يتقبول لذاتو لديه الرغبة في التعافي لعالج هذه المشكلة هو أن يكون المراهق ذاته 
التعرف على ، وكذلك تمكين الهوية الجنسية مع الهوية الجنسية الهائل على السلوك بتأثير لديه ال
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، ومن أهم وجده الباحث أن إصالح العالقة مع الوالد ، واألمر األهم هو  معالم الذكورة واألنوثة
تقـال مـن   تلخص فـي الطـرح ، واإلن  الصحيحة والفعالة لهذه المشكلة هي تالعالقة العالجية 

اإلعتمادية إلى اإلستقالل ، وإشباع الحاجة إلى الحب الوالدي والقبول ، وعالج الطرح المضاد 
  والمقاومة . 
استمرارية فعالية البرنامج اإلرشـادي فـي   ثبات جاءت نتائج الدراسة لتكشف عن وقد 

قين كانوا ، وذلك ألن المراهعالج المشكالت الجنسية التي سبق عرضها على المراهقين الصم 
التأثر بجلسات البرنامج نظراً ألن هذه المرة األولى التي يتحاور معهم أحد في أمـور   يديشد

م عاليـة  جنسية يعانون منها وكانوا يعتبرونها من األحاديث المحرمة ، ولذا كانت اسـتجابته 
ت وأنها د بصورة تلقائية مع مرور الوقت وذلك نظراً لحساسية المشكالومستمرة إال أنها لم تزد

  مرتبطة بشكل كبير بالنواحي الفسيولوجية والبيولوجية لديهم .
الكشف عن ديناميات شخصية المراهـق المنحـرف   ساعدت فى دراسة الحالة كما أن 

ة للتعرف علـى  يهمغاية في األللوصول إلى نتائج سبيل غير إحصائى على الرغم أنها جنسياً 
لدراسة ساعدته لعلى العينات المختارة  اً إسقاطياًتبارأسباب ودوافع السلوك، وقد طبق الباحث إخ

على تفسير الحالة ، وبعد البرنامج اإلرشادى أعاد الباحث هذا اإلختبار للوقوف على مدى تأثير 
تهدف إلى اإلجابة التى   Gellman )٢٠٠٣(جيلمان ؤكد ذلك دراسة تالبرنامج على الحالة، و

م ذلك من خـالل عـدد مـن    تئل متعلقة بالجنس ، وقد يدور فى أذهان المراهقين من مسا عما
الطالب المراهقين فى المدارس المختلفة ، وكانت األمور الجنسية التى تستحوذ علـى اهتمـام   
المراهقين متعلقة بالقلق حول هوياتهم الجنسية وباألخص المراهقين الذين يشعرون بميول جنسية 

جنسية المثلية ، وكيف يواجهون نشاط الرغبـة  تجاه أقرانهم من نفس الجنس، وهى ماتعرف بال
  تجاه نفس الجنس داخلهم .

وكذلك مسألة االستمناء المفرط والذى يستحوذ على أوقات كثيرة ويصل أحياناً إلى حد 
اإلدمان ، واستخدام بعض العقاقير المنشطة جنسياً ومدى تأثيرها مستقبالً ، وكذلك كل ما يتعلق 

اآلخر مع استعمال وسائل منع الحمل والواقى الذكرى . وكانـت   باالتصال الجنسى مع الجنس
فى نشأتها  تختلفااإلجابات بصورة فردية حيث أن كل مشكلة وإن تشابهت فى صورتها لكنها 

وتطورها والوسائل الممكنة للخفض من آثارها . وهذا بال شك يحتاج إلى إدارة حكيمة تـتفهم  
   ى الدوافع الجنسية المختلفة .الطبيعة النفسية وديناميات الشخصية ف
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  تعليق عام على النتائج :
أوضحت الدراسة أن من أكثر المشكالت الجنسية شيوعاً لدى المراهقين الصم هي التلصص  -

الجنسي عبر شبكات االنترنت ، وتداول الصور االباحية من خالل الهواتف المحمولة 
المداومة مرة أو السرية تصل لحد  الجنسية، وما يتبع ذلك من ممارسات للعادةوالمجالت 

 .مرتين يومياً 

البحث حول المشكالت الجنسية للصم أن مشكلة الجنسية المثلية منتشرة إلى تبين من خالل  -
حد ما بين المراهقين الصم ، ويساعد على انتشارها المبيت الجماعي في األقسام الداخلية، 

 منه.واستغالل المراهق األقوى جسمانياً لمن هو أضعف 
من استطاع الباحث من خالل الدراسة تشخيص مشكلتي التلصص الجنسي والعادة السرية  -

المثلية فقد اعتمد الباحث بشكل أكبر على ترشيح الجنسية  لةمشكخالل أداة الدراسة ، أما 
يصعب حصرها  سة حيث أن طبيعة المشكلةاالمعلمين واألقران للعينة مع استخدام أداة الدر

 أداة الدراسة .فقط من خالل 

الحظ الباحث انتشار مشكلتي التلصص الجنسي والعادة السرية بين أوساط المراهقين الصم  -
أقل انتشاراً لما لها من طبيعة فسيولوجية مختلفة  مشكلة الجنسية المثلية كانت، في حين 

 وجذور نفسية من مرحلة الطفولة.
في نفوس المراهقين ، ويؤدي إلى شد  أن االرشاد الديني له تأثير كبيرخلصت الدراسة إلى  -

انتباهم ، ويبدون مشاعر الخوف من الوقوع في األخطاء والندم على ما وقعوا فيه من 
 انحرافات جنسية .

بعد تطبيق البرنامج اإلرشادي ودراستي الحالة لعينة  تحسن ملحوظكما خلصت النتائج إلى  -
ت النتائج إلى أن عينة الجنسية مشكلتي التلصص الجنسي والعادة السرية، في حين خلص

المثلية لم تكن على نفس الدرجة من التحسن ويرجع ذلك إلى التفسير الفسيولوجي للمشكلة 
الذي يؤكد ضرورة التدخل الطبي لمساعدة الحالة على التخلص من اآلثار الجسمية الناتجة 

   الممارسة المنحرفة.من 
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  التوصيات ثالثاً : 
  يه الدراسة من نتائج، يوصي الباحث بما يلي :في ضوء ما توصلت إل  

الجنسية التـى  على األخصائيين االجتماعيين واألخصائيين النفسيين تفهم طبيعة المشكالت  )١
والتعامل معها على  ال سيما المعوقين سمعياًاإلحتياجات الخاصة ذوو  يعانى منها المراهقون

  كالت مزمنة .أنها أمر طارئ يجب تحجيمه قبل أن يستفحل وتصبح مش
المرئية والمسموعة تحتم وجود مـنهج للتربيـة    اإلعالمتطورات العصر الحديث ووسائل  )٢

الجنسية مناسب لكافة األعمار ومعلم متمكن يستطيع توصيل المعلومات الجنسية بصـورة  
 مبسطة كما يستطيع التحاور مع المراهقين من خالل األسئلة واألستفسارات .

المسلم يختلف فى العوامل النفسية عن المجتمعات الغربية فال يمكن طبيعة المجتمع الشرقى  )٣
تطبيق النظريات األجنبية المتعلقة باألمور الجنسية واألخالقية دون تمريرها علـى القـيم   

 االجتماعية واألصول الدينية لدى المجتمع المسلم .

والتأسـي  فى اإلقتداء توجيه أنظار المراهقين من ذوى اإلحتياجات الخاصة إلى المثل العليا  )٤
الرسول عليه الصالة والسالم والصحابة والعلماء والمجاهدين حتى ال يترك المجال أمامهم ب

فتنهار القيم داخلهم وبالتالى يسـهل  وسفهاء المشاهير لإلقتداء بالممثلين والممثالت والمغنين 
 تعرضهم لإلنحرافات الجنسية .

طتها ألنها تنمو داخل المراهق وتسبب له الشعور مواجهة المشكالت الجنسية مهما كانت بسا )٥
بالنقص واإلحباط والتقزز والشعور بالدونية مما يؤثر بالتالى على مفهوم الـذات ويجعلـه   

 متسم بالسلبية والضعف .

عمل ندوات إرشادية فى محيط المدرسة لتوثيق العالقة بين المنزل والمدرسة مـن خـالل    )٦
 اإلجتماعيين .  اإلخصائيين النفسيين واإلخصائين

الحرص على توفير الكوادر البشرية المدربة على مواجهة المشكالت الجنسـية بالمـدارس    )٧
 الثانوية للصم وضعاف السمع لكى تستطيع اكتشاف المشكالت مبكراً لدى الطالب .

ـ مساعدة المراهقين ذوى اإلحتياجات الخاصة ف  )٨ هم تكالى تطوير النظرة اإليجابية لحل مش
ألمور اإلجتماعية بصفة عامة والمشكالت الخاصة المتعلقة باألمور الجنسية ألنهم المتعلقة با

هم أقدر على فهم الدوافع والغرائز الخاصة بهم وأقدر على تقديم الحلول المالئمة لطبيعتهم 
 النفسية .    

  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٦٠ - 

  

  رابعاً : البحوث المقتــرحة  
االضـطرابات  راهقين مـن ذوى  الجنسية المثلية لدى الم في عالجاإلرشاد الدينى استخدام  .١

  . السلوكية
 . السمعيةاالعاقة الطاقة الجنسية لدى المراهقين من ذوى  لتفريغ برنامج ترويحيفعالية  .٢

 المشكالت الجنسية لدى المراهقين المعاقين عقلياً . لعالجفعالية برنامج إرشادى  .٣

 صم .ين اللمراهقلدى اتأثير المشكالت الجنسية على السلوك التكيفى  .٤

والمشكالت المتعلقة بالظروف  المراهقيندراسة العالقة بين ظاهرة االنحرافات الجنسية لدى  .٥
 االجتماعية .واالقتصادية 
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راجـــــع  ا

  
  مراجع باللغة العربيةأوالً :  
  مراجع باللغة االنجليزية:  ثانياً 
  ثالثاً : مواقع الكترونية 
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  ع :ـالمراج
  العربيةباللغة أوالً : مراجع 

العدوانى لدى  مدى فاعلية برنامج مقترح لتعديل السلوك). ٢٠٠٢حمد عطية (إبراهيم أحمد م )١
، معهد الدراسات العاليا (غير منشورة) رسالة دكتوراه لسمع.ضعاف ا األطفال

  للطفولة ـ جامعة عين شمس .
 القاهرة : مطابع جامعة عين شمس. .سيكولوجية غير العاديين .)١٩٩٧(إبراهيمإبراهيم عيـد  )٢
اإلسكندرية : دار  سلوكية وأساليب معاملة الوالدين.مشكالت الطفل ال .)١٩٩٣أحمد إسماعيل ( )٣

 . يالجامعر كالف
 ة من ــفاعلية برنامج إرشادى لتنقية الحكم الخلقة لدى عين .)٢٠٠٣أحمد فوزى محمد جنيدى ( )٤

(غير األطفال المعاقين سمعياً بمدارس األمل للصم وضعاف السمع ، رسالة ماجستير 
 جامعة قناة السويس . ،كلية التربية  منشورة)، 

 القاهرة : مكتبة  .بين الرجل والمرأة فى ضوء العلم الحياة الجنسية.)٢٠٠٥أحمد لطفى عبدالسالم ( )٥
 النافذة .

 اً ونفسياً ــلمعوق صحيرعاية الطفل ا .)١٩٩١حنورة (عبد الحميد يونس ومصرى السعيد أحمد  )٦
 القاهرة : دار الفكر العربى . واجتماعياً .

 الج النفسى .لصحـة النفسيـة والعـالمدخل الميسر إلى ا .)٢٠٠٢أسماء عبدالعزيز الحسين ( )٧
 دار عالم الكتب . :الرياض

 إلعالم العربى .لالمجلد الثانى ، القاهرة : الفتح  فقه السنة . .دون تاريخ)بالسيد سابق ( )٨
  .للثقافة علىالقاهرة : المجلس األ . ترجمة عادل نجيب بشرى.معنى الحياة  .)٢٠٠٥د آدلر (يألفر )٩

 لشئون  ة : الهيئة العامةرالقاه .ربية والتعليم طبعة خاصة بوزارة الت .)١٩٩٩المعجم الوجيز ( )١٠
 المطابع األميرية .

الطبعة الخامسـة ، القاهرة :  ) : التعلم نظريـات وتطبيقـات. ١٩٩٨أنور محمد الشرقاوى (  )١١
  األنجلو المصرية .  مكتبة

لجزيرى ، اترجمـة جمال  .أقدم لك التحليل النفسى .)٢٠٠٥إيفان وارد و أوسكار زاريت ( )١٢
  فيصل يونس ، القاهرة : المجلس األعلى للثقافة . راجعةم

، القسم  عبد العزيز الفقىحامد ترجمة  .نظريات اإلرشاد والعالج النفسى  .)١٩٩٠باترسون ( )١٣
 الثانى، القاهرة : دار القلم .

 الجزء  .ى سمعجم علم النفس والطب النف .)١٩٩١كفافى (الدين وعالء جابر جابر عبدالحميد  )١٤
  دار النهضة العربية .: القاهرة ،الرابع
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 للطباعة  : دار الفكرة ، عمانــمقدمة فى اإلعاقة السمعي .)١٩٩٨الخطيب (محمد سعيد جمال  )١٥
  والنشر والتوزيع .

 ة، القاهرةـة عز الدين جميل عطيــالتلفزيون ونمو الطفل ، ترجم. )٢٠٠٥جوديت فان إفرا ( )١٦
 : المجلس األعلى للثقافة .

الطبعة الخامسة ،  .علم نفس النمو (الطفولة والمراهقة) .)١٩٩٠م زهران (حامد عبدالسـال )١٧
  القاهرة:  عالم الكتب .

ة الثالثة القاهرة ـالطبع .الج النفسىـالصحة النفسـية والع .)١٩٩٧حامد عبدالسـالم زهران ( )١٨
  : عالم الكتب .

:  القاهرة ة ،ـالثالث ةالطبع .اد النفسى ــه واإلرشـالتوجي .)١٩٩٨حامد عبد السالم زهران ( )١٩
  عالم الكتب .

  حمص : دار النابغة .  .الطب النفسى  .)١٩٩١حسان قمحية ( )٢٠
القاهرة:  .)ية (تشخيصها ـ أسبابها ـ عالجهااالضطرابات السلوك .)٢٠٠١حسين فايد ( )٢١

  ة طيبة للنشر والتوزيع .ـؤسسم
 مصطفى زيور وعبدالسالم  ةــدون تاريخ). المجمل في التحليل النفسي. ترجمبل الجاش (يداني )٢٢

 مكتبة الدراسات النفسية واالجتماعية. القفاش. القاهرة :
 عبدالعزيز موسى ، إحسان خليل ، مديحه منصور ، محمد رشاد كفافى ، فاتنعلى اد ـرش )٢٣

 القاهرة : دار .علم النفس الدينى  .)١٩٩٣على، السعيد غازى ، هناء متولى (
  المعرفة .

  القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية.  .علم نفس اإلعاقة  .)٢٠٠٢وسى (رشاد على عبدالعزيز م )٢٤
 ة ـالقاهرة : مكتبة النهض .خدمات ذوى اإلحتياجات الخاصة  .)٢٠٠٢زينب محمود شقير ( )٢٥

  المصرية .
لة ولدي ـمج .ة ـــمشكالت المعاقين سمعياً واحتياجاتهم االجتماعي .)١٩٩٩ريان الحربي ( )٢٦

  .٢٥-٣ كتبة الرشد ،الرياض : م ،)٦( العدد
ـرة : ـالطبعة الثانية ، القاه .علم النفس الفسيولوجى  .)١٩٩٥سامى عبدالقوى على ( )٢٧

  ة النهضة المصرية .ــمكتب
 الة ماجستيرــــرس .العوامل النفسية التى تكمن وراء ظاهرة البغاء  .)١٩٩١سامية صابر ( )٢٨

  جامعة بنها .، ، كلية التربية  )غير منشورة(
ترجمة سامى محمود على،  .االت فى نظرية الجنس ـــثالث مق .)١٩٩٤فرويد ( سيجموند )٢٩

  مراجعة مصطفى زيور ، الطبعة الخامسة ، القاهرة : دار المعارف .      
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امي محمود على وعبد ــترجمة س .الموجز فى التحليل النفسى  .)١٩٩٨سيجموند فرويد ( )٣٠
  ابعة ، القاهرة : دار المعارف.القفاش ، مراجعة مصطفى زيور ، الطبعة الر السالم

 ة ـندرية : دار المعرفكـاإلس .) النمو اإلنسانى (أسس وتطبيقات. )١٩٩٥الطواب (محمد سيد  )٣١
  .الجامعية 

المؤتمر الدولى  .اده ـيكولوجية الطفل األصم ومتطلبات إرشـس .)١٩٩٥شاكر عطية قنديل ( )٣٢
المعاقون ،  -موهوبون لمركز اإلرشاد النفسى لألطفال ذوى الحاجات الخاصة ال

 جامعة عين شمس .
. ة)ـة والمراهقــورى (الطفولـــعلم النفس التط.)٢٠٠٤صالح محمد على أبوجادو ( )٣٣

 المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة . : دار عمان
 كيل باألنموذج ومدى فاعليته فى عالج الفوبيا لدى ـعالج التش .)١٩٨٧صالح الدين عراقى ( )٣٤

 جامعة بنها . ،كلية التربية (غير منشورة)، اجستير األطفال ، رسالة م
ل نظرية التحليل ــأوتوفينخ .)١٩٦٩مخيمر و عبده ميخائيل رزق (الدين حسني صالح  )٣٥

  الجزء األول ، القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية . .في العصاب النفسي 
  الرشاد القاهرة : دار .دراسات فى الصحة النفسية  .)٢٠٠٠عادل عبداهللا محمد ( )٣٦
  القاهرة : دار الرشاد . .اإلعاقات الحسية  .)٢٠٠٤عادل عبداهللا محمد ( )٣٧
  القاهرة : مكتبة دار التقوى.). الطهور شطر اإليمان. ٢٠٠١عامر محمد عوض ( )٣٨
 ). الثقافة الجنسية عند الرجل والمرأة . الطبعة الثانية ، بيروت: ٢٠٠٣عايدة أحمد الرواجية ( )٣٩

 المكتبة الثقافية .
 .علم النفس الجنائى ـ أسسه وتطبيقاته العملية ).١٩٩٦دالرحمن محمد العيسوى (عب )٤٠

  الدار الجامعية . اإلسكندرية: 
 ى ــالج الطبى والنفسـالع .)٢٠٠٠وى و محمد أحمد النابلسى (ـالعيسمحمد عبدالرحمن  )٤١

  بيروت : الشركة العالمية للكتاب . .لالضطرابات العقلية والنفسية والسلوكية 
  -ة (األسس النظرياتـان فى الطفولة والمراهقـنمو اإلنس .)١٩٩٧دالرحمن سيد سليمان (عب )٤٢

  : مكتبة زهراء الشرق .  الجزء األول ، القاهرة  ).المشكالت –المراحل 
القاهـرة : مكتبة زهراء  .تربية غير العاديين وتعليمهم  .)١٩٩٧عبدالرحمن سيد سليمان ( )٤٣

 الشرق .
 .والفئات) سيكولوجية ذوى الحاجات الخاصة (المفهوم .)١٩٩٨ن (عبدالرحمن سيد سليما )٤٤

  مكتبة زهراء الشرق .القاهـرة: 
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القاهرة : الدار  .المــة فى اإلسـالتربية الجنسي. )١٩٩٢عبدالرحمن طالب الجزائرى ( )٤٥
  المصرية للنشر والتوزيع .

والشباعات التى  مائيةتعرض المراهقين لألفالم السين .)١٩٩٧عبدالرحيم أحمد سليمان درويش ( )٤٦
  جامعة القاهرة . ،كلية اإلعالم(غير منشورة)، رسالة ماجستير .تحققها 

أساليبه وميادين  –العالج النفسى السلوكى المعرفى الحديث  .) ١٩٩٤عبدالستار إبراهيم ( )٤٧
  .تطبيقه، القاهرة : دار الفجر للنشر والتوزيع 

بيروت : دار  .راهقة ـ ظواهر المراهقة وخفاياهامالتحليل النفسى لل .) ١٩٩٥عبدالغنى الديدى ( )٤٨
  الفكر اللبنانى .

 المعرفة كندرية : دارـساإل .يكولوجية النمو واالرتقاءــــس .)١٩٩٦عبدالفتاح دويدار ( )٤٩
  الجامعية .

القاهرة :  .التربية الخاصة لمـن ؟ لمـاذا ؟ كيف ؟  .) ١٩٩٧عبدالفتاح صابر عبدالمجيد ( )٥٠
  الصفوة للطباعة .

  القاهرة : دار الفكر العربى . .فى الصحة النفسية  .)١٩٩٨القريطى (أمين عبدالمطلب  )٥١
  المجلد األول ، بيروت: دار نوبليس. .الموسوعة النفسية الجنسية  .)٢٠٠٥عبدالمنعم الحفنى ( )٥٢
  دار نوبليس. :المجلد الرابع ، بيروت . الموسوعة النفسية الجنسية  .)٢٠٠٥عبدالمنعم الحفنى ( )٥٣
 خصيةـــالش .)١٩٩٣م العبيدى (ـم هاشـاهر الطيب ، ناظـيز حنا داود ، محمد عبدالظعز )٥٤

  القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية . .بين السواء والمرض 
القاهرة: ى ـ سيكولوجية الطفولة والمراهقة. علم النفس اإلرتقائ .)١٩٩٧عالءالدين كفافى ( )٥٥

 مؤسسة األصالة .
ة للتقبل االجتماعى لدى المراهقين الصم ـــة مقارنـدراس .)١٩٩٦على عبدالنبى حنفى ( )٥٦

  .جامعة الزقازيق ،كلية التربية (غير منشورة)، رسالة ماجستير  .وضعاف السمع 
رى فى تحسين مفهوم الذات ــة العالج األســــمدى فاعلي .)٢٠٠٠على عبدالنبى حنفى ( )٥٧

 ،كلية التربية ر منشورة)، (غي رسالة دكتوراه .لدى األطفال ذوى اإلعاقة السمعية 
  .جامعة الزقازيق

  :. الرياضمدخل إلى اإلعاقة السمعية .)٢٠٠٣على عبدالنبى حنفى ، زيدان أحمد السرطاوى ( )٥٨
  . )١٦( سلسلة إصدرات أكاديمية التربية الخاصة )٥٩
تأثير بعض وسائل االتصال المفضلة على إستثارة نوع من  .)٢٠٠١عيد جمعة عبدالنبى محمد ( )٦٠

رسالة  .ع الجنسى لدى المراهقين فى ضوء بعض أبعاد مفهوم الذات لديهم الداف
  جامعة المنيا .، كلية اآلداب (غير منشورة)،  ماجستير
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  .بيروت : دار الرائد العربى  .معجم العلوم النفسية  .)١٩٩٠فاخر عاقل ( )٦١
،  بعة الثانيةالط .ة والمراهقة ـى فى الطفولـو النفسـالنم .)٢٠٠٤فاروق عبدالفتاح موسى ( )٦٢

 القاهرة: مكتبة النهضة المصرية .

األسرية في رعاية ذوي االحتياجات  تكامل المسؤوليات والوظائفعن ندوة  ).٢٠٠٣(فايز جابر  )٦٣
  .البحرين . الخاصة 

اكر عطية قنديل ، حسين عبدالقادر محمد ، مصطفى كامل عبدالفتاح ـرج عبدالقادر طه ، شـف )٦٤
  . الكويت : دار سعاد الصباح .والتحليل النفسى موسوعة علم النفس  .)١٩٩٣(

بيروت : دار الفكر  .ة التحليل النفسى وقضايا االنسان والحضـار .)١٩٩١فيصل عباس ( )٦٥
  اللبنانى 

 .ة ــــانية ـ النظرية والممارسـالتحليل النفسى للذات اإلنس .)١٩٩١فيصل عباس ( )٦٦
  بيروت : دار الفكر اللبنانى .

رة : ـــالقاه .ة نهاد خياطة ـترجم .علم النفس التحليلى  .)٢٠٠٣كارل جوستاف يونج ( )٦٧
  سلسلة أمهات الكتب ، مهرجان القراءة للجميع .

 : الدار الدولية للنشر القاهرة  .المجلد الثانى علوم النفس . ذخيرة .)١٩٩٠كمال دسوقى ( )٦٨

   .والتوزيع )٦٩
دار  : اإلسكندرية.المرضالنمو النفسى بين السواء و .)١٩٩٦مجدى أحمد محمد عبداهللا ( )٧٠

  المعرفة الجامعية .
 . لألبناء الوالدين اليب معاملةسفاعلية برنامج إرشادى فى تعديل أ .)١٩٩٩محمد السيد بخيت ( )٧١

  جامعة عين شمس .، ، كلية التربية  )غير منشورة(رسالة دكتوراه  )٧٢
 ةـــة والعقليـــم األمراض النفسيــــعل .)١٩٩٩محمد السيد عبدالرحمن ( )٧٣

القاهرة  .الجزء الثانى ،الكتاب األول  .العالج) -التشخيص -األعراض-بابـ(األس
  قباء للطباعة والنشر. : دار

ة وعالقتها بمستوى ـاليب المعاملة الوالديــــأس .)٢٠٠٠محمد النوبى محمد على ( )٧٤
 ،كلية التربية (غير منشورة)، رسالة ماجستير .وح لدى األطفال الصم ـــالطم

  زقازيق .جامعة ال
عمان : دار المسيرة . علم النفس النمو (الطفولة والمراهقة) .)٢٠٠٣محمد عوده الريماوى ( )٧٥

 للنشر والتوزيع والطباعة .
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 مكتبة العبيكان. :الرياض .الصم بين االحتياجات وأساليب اإلشباع  .)٢٠٠٧محمد علي الفائق ( )٧٦

 والعملية  تجاه نحو ختان البناتتقبل الذات الجنسية واال .)١٩٩٢محمد محمد بيومى خليل ( )٧٧

-١٨٧،السنة السابعة يوليو )١٨(مجلة كلية التربية بالزقازيق ، العدد .الجنسية (دراسة إرشادية) )٧٨
٢٥٣.  

 ى فى خفض بعض ـاد النفسى الدينـر اإلرشـأث. )١٩٩٨محمود إبراهيم عبدالعزيز فرج ( )٧٩

جامعة عين ،كلية التربية  نشورة)، (غير مدراسة دكتوراة .االضطرابات السلوكية لدى المراهقين )٨٠
  شمس.

النفس ـ أسرارها وأمراضها ـ الطبعة الثانية ، القاهرة :  .)١٩٩٠( حمودهعبد الرحمن محمود  )٨١
  مكتبة الفجالة .

 القاهرة : .الطفولة والمراهقة ، المشكالت النفسية والعالج .)١٩٩٨حموده (عبد الرحمن محمود  )٨٢
 المطبعة الفنية.

الرياض  .االرشاد النفسى والتربوى "مداخل نظرية ، الواقع ، الممارسة "  .)١٩٩٦محمود عقل ( )٨٣
  : دار الخريجى للنشر والتوزيع .

فعالية برنامج إرشادى معرفى فـى تحسـين اتجاهات  .)٢٠٠١محمود محى الدين سعيد ( )٨٤
كلية التربية بعبرى فى سلطنة عمان نحو مرضى فقدان المناعة المكتسبة  طالبات
 الجزء الثالث ، المجلد، مجلة علم النفس المعاصر والعلوم االنسانية  .ز)(اإليد

  .٣٤٨-٣٠٢،، جامعة المنياإبريلعشر ، عدد  ثانىال
المتخصصين  تقديرات الطالب وأساتذة الجامعة والمهندسين .)٢٠٠٣محمود محى الدين سعيد ( )٨٥

هقين لشبكة لمظاهر االضطرابات النفسية واالجتماعية الناجمة عن إدمان المرا
مجلة علم النفس المعاصر والعلوم االنسانية الجزء  .المعلومات الدولية (اإلنترنت ) 

  .٥٢-٢٢،الثالث ، المجلد الرابع عشر ، عدد يناير  جامعة المنيا 
) : فعالية برنامج إرشادى لخفض سلوك المشاغبة لدى ٢٠٠٧مصطفى على رمضان مظلوم ( )٨٦

ة بنها ، المجلد ــــجامع ،ة ــكلية التربي مجلة .ة ــطالب المرحلة الثانوي
  .١١٧ -٨٣)،٦٩( ابع العدد ـالس

ـــور إنمائى . الطبعة الرابعة ، ـــاد النفسى منظـ). اإلرش١٩٩١ممدوحة سالمة ( )٨٧
  رة : مكتبة األنجلو المصرية .ـالقاه
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  اللبنانى.بيروت: دار الفكر  .أثـر التليفزيـون فى تربيـة المراهقين .)١٩٩٧نزها الخورى ( )٨٨
رة : دار ـالقاه .ىــعلم النفس والتكيف النفسـى واإلجتماع .)٢٠٠١نوال محمد عطية ( )٨٩

  رة للكتاب .ـــالقاه
  القاهرة : مكتبة األنجلو المصرية . .سـيكولوجية المراهقة .)١٩٩٢هدى محمد قناوى ( )٩٠
من المعوقين  ةـى وعالقته بمفهوم الذات لدى عينـالنضج االجتماع .)١٩٩٦وفاء عبدالجواد ( )٩١

، ، كلية التربية ، العدد الثانى مجلة الدراسـات التربوية واالجتماعية  .سمعياً 
  .جامعة حلوان 

ؤ ـي. الجزء األول ، التشخيص والتنبـــم النفس اإلكلينيكـ) . عل١٩٨٠لويس كامل مليكة ( )٩٢
 ي الطريقة اإلكلينيكية ، القاهرة : الهيئة المصرية للكتاب .ـف

 القاهرة : دار غريب . . رعاية المراهقين .)١٩٩٨يل أسعد (يوسف ميخائ )٩٣
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الحـــــق  ا

  
 ) استمارة استطالع رأي حول المشكالت الجنسية١ملحق (
 الجنسية مقياس المشكالت بيان بأسماء ووظائف محكمى ) ٢ملحق (
 مقياس المشكالت الجنسية للمراهقين ذوى االعاقة السمعية) ٣ملحق (
 برنامج إرشادى لعالج بعض المشكالت الجنسية ) ٤ملحق (
 ) الحاالت الكلينيكية٥ملحق (
  المستخدمة لتفسير الحاالت TATلوحات اختبار ) ٦ملحق (
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  )١ملحق (

  إستمارة استطالع رأي عن طبيعة المشكالت 
  المراهقين ذوي اإلعاقة السمعية  الجنسية لدى

  
  اعي)األخصائي اإلجتم –األخصائي النفسي  –(المعلم  السيد األستاذ الفاضل /

  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
، برجاء اختيار أكثر ذوي اإلعاقة السمعية  نظراً لخبرتكم في مجال العمل مع المراهقين  

ثالث مشكالت جنسية شائعة الحدوث لدى الطالب ، حتى يتمكن الباحث من إلقاء الضوء 
في التربية راه الدكتوإعداد رسالة لنيل درجة عليها بالدراسة المتخصصة من خالل 

  -، وهذه المشكالت هي :  )تخصص التربية الخاصة(
    

  الرأي  المشكلة  الرأي  المشكلة
    الميول االستعراضية باالستعراء    التلصص الجنسى
    التلبس بمالبس الجنس اآلخر    العادة السريــة
    زنا المحـــارم    الولع باإلطفـال

    نثـالتخ    اءـالبغ
    الشيخوخـة جماع    التحرش الجنسى
    جماع الحيوانـات    الجنسية المثليـة

  ولكم جزيل الشكر على حسن تعاونكم ،،
                                        

  الباحث                                                       
فكري لطيف متولي                                                        
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  )٢ق (ملح

   للمراهقين ذوى االعاقة السمعية مقياس المشكالت الجنسيةمحكمى ووظائف بيان بأسماء 
  الوظيفة  اإلســــم  م
  أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية ـ كلية التربية جامعة الزقازيق  د/ عادل عبداهللا محمد  ١
لتربية جامعـة عـين   أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة ـ كلية ا   د/ عبدالرحمن سيد سليمان   ٢

  شمس
  أستاذ الصحة النفسية ـ كلية التربية جامعة الزقازيق  د/ محمد أحمد سعفان    ٣
  أستاذ الصحة النفسية ـ كلية التربية جامعة الزقازيق  د/ عطية عطية محمد  ٤
  أستاذ الصحة النفسية ـ كلية التربية جامعة الزقازيق  د/ محمد بيومى خليل  ٥
  أستاذ الصحة النفسية ـ كلية التربية جامعة الزقازيق  يدد/ العربى محمد ز  ٦
  أستاذ مساعد التربية الخاصة ـ كلية التربية جامعة عين شمس  د/ تهانى محمد عثمان منيب  ٧
  أستاذ مساعد الصحة النفسية ـ كلية التربية جامعة الزقازيق  د/ محمد عبدالمؤمن حسين  ٨
  ة الخاصة ـ كلية التربية جامعة عين شمسمدرس التربي  د/ السيد ياسين التهامى  ٩
  مدرس الصحة النفسية ـ كلية التربية جامعة الزقازيق  د/ محمد مراد  ١٠
خالل شـهر فبرايـر    األسماء حسب الدرجات العلمية والوظائف وقت تحكيم المقياس تم ترتيب �

  م٢٠١٠
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  )٣ملحق (

 
  صورة النهائيةال

 ........................................................................................................الفرقة الدراسـية  :  

  تعليمات التطبيق
فيما يلى مجموعة من العبارات ، والمطلوب منك قراءة العبارة جيداً وقياسها على نفسك    

تجابات المعبرة عنك ( نعم / أحياناً / نادراً / ال ) مع العلم أنه ال توجد إجابة وأختيار إحدى اإلس
  صحيحة وأخرى خطأ ، فقط اإلجابة الصحيحة هى التى تعبر عن حالتك بصدق وموضوعية .

  العبارة م

 ال نادراً أحياناً نعم  التلصص الجنسى مشكلة

          .أغانى الفيديو كليباستعراضات البنات بأحب   ١
          .تظهر مواقع إباحية كثيرة على اإلنترنت  ٢
           يةالحقيق نهرالفتيات فى التليفزيون أجمل من صو  ٣

٤  
عارية فى رسائل اإلنترنت مـن حـين    صور مناظر أشاهد
  .آلخر

        

          .المجالت اإلباحية فى أماكن كثيرة أرى إنتشار   ٥

علـى  تحتوى التى أحرص على قراءتها كثير من القصص   ٦
  . مواقف جنسية

        

صـور المطربـات والممـثالت    أستثار جنسياً من مشاهدة   ٧
  .الجميالت 

        

يسهل الـدخول  الموجودة باالنترنت غرف المحادثة الجنسية   ٨
  .عليها فى أى وقت

        

          .الصور العارية تظهر بوضوح فى رسائل التليفون المحمول  ٩
          .رقى يسعدنى كثيراً مشاهدة الرقص الش  ١٠
          قراءة الكتب الجنسية تدعم الثقافة العامة   ١١
        بمشـاهدة   للتسـلية  أدخل على االنترنتعند شعورى بالملل   ١٢
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  .الصور المثيرة
          .أفضل أفالم الفيديو ألنها بدون قطع أى مشاهد  ١٣
          .من األفضل أن تكون هناك قناة عربية لتعليم الجنس  ١٤

١٥  
دة أى منظر جنسى مثير يسعد النفس وال يسبب أرى أن مشاه

  .ضررأى 
        

          .تسلية مجردأكثر من هى دخول غرف المحادثة مع البنات   ١٦
          .رسومات الشباب فى دورات المياة مجرد فكاهة  ١٧

١٨  
استمتع بمشاهدة األفالم المثيرة أكثر من رؤية البنـات فـى   

  .غرف الشات 
        

          .لتعليم الجنس المنتشرة بين الشبابألفالم بمشاهدة ااستمتع   ١٩

كأننى مـع أشـخاص   بمتعة وإثارة غرف المحادثة أشعر فى   ٢٠
  .نيحقيقي

        

          .من مصاحبتهم  أقل ضرراًأعتقد أن رؤية صور البنات   ٢١
          . الصور الخليعة تظل فى خيالى فترة طويلة  ٢٢
          .عىأشعر بالخزى إذا شاهد أحد صور خليعة م  ٢٣
           .كتب الثقافة الجنسية البد أن تقترن بصور ملونة  ٢٤
          .إستعراضات الفيديو كليب نوع من اإلباحية المفرطة  ٢٥
          .الداخلية النساء مالبس شاهد صور مجالت أ  ٢٦

وليسـت  حقيقيـة  أعتقد أن الحرام هو النظر لعورة إمـرأة    ٢٧
    .صورة

        

٢٨  
فى الشارع تشبعنى جنسياً أكثـر مـن    أرى أن رؤية الفتيات

  . األفالم والمجالت الجنسية
        

          .االطالع على المواقع الجنسية اشباعاً لحب االستطالع يفضل  ٢٩

٣٠  
أحب فى األفالم األجنبية المشاهد الجنسية الصريحة دون أى 

  .قطع
        

 ال نادراً أحياناً نعم  مشكلة العادة السرية

          .اليد أفضل من الزناتفريغ الشهوة ب  ١
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          .ممارسة العادة السرية مرة كل أسبوع يستحب  ٢
          .العادة السرية أمر طبيعى وال بد منه فى فترة المراهقة  ٣
          .العادة السريةمثل اإلحتالم ليالً   ٤
          .إفراز السائل المنوى مثل إفراز الغدد الدمعية ال ينضب  ٥
          .ممارسة العادة السرية خدام اليد فى هو استالحرام أرى أن   ٦
          .ممارسة العادة السرية ال تختلف عن الممارسة الزوجية  ٧
          .العادة السرية فى اإلفراط وليس الممارسة خطر  ٨
          .عند ممارستى للعادة السرية أشعر بقوتى الجنسية  ٩
          .باشرةممارسة العادة السرية م عقبينتابنى نوع من اإلكتئاب   ١٠

١١  
لو كانت العادة السرية خطأ لما كانت منتشرة بـين  أرى أنه 

  .الشباب
        

          .اإلحتالم هو الحل الصحى للتخلص من الكبت الجنسى  ١٢
          .بمشاهدة المناظر المثيرةترتبط العادة السرية   ١٣
          .أعتقد أننى لو تزوجت لن أمارس العادة السرية أبداً  ١٤

لممارسة العادة السرية ليس لها  االصطناعيةوسائل ن الأرى أ  ١٥
  .ضرر

        

          .فى ممارسة العادة السرية أمر مطلوب االعتدال  ١٦
          .اإلحتالم يغنينى عن ممارسة العادة السرية  ١٧

أمر صـحى لتجديـد نشـاط    ممارسة العادة السرية أرى أن   ١٨
  .االعضاء الجنسية

        

١٩  
رفتى أن جميع الشباب يمارسون العـادة  عند معأشعر بسعادة 

  . السرية
        

٢٠  
غض البصر عالج فعال للحماية من االفراط فـى ممارسـة   

  .عادة السريةال
        

٢١  
يمكن ممارسة العادة السرية بعد الزواج إذا كان هناك ما يمنع 

 .الممارسة الزوجية 
        

٢٢  
ة بـين  عن الزواج منتشرن الوسائل الجنسية البديلة أ أالحظ
  .الشباب
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من الضرورى إفراغ السائل المنوى باإلستمناء حتى ال يسبب   ٢٣
  . اًضرر

        

          .لو كنت احتلم بشكل متكرر لما فكرت فى ممارسة العادة السرية  ٢٤
          .أو ال اًمثير اًالعادة السرية غريزة داخلية سواء رأيت منظر  ٢٥

٢٦  
ـ  اإلفراط  أرى أن تـؤدى للضـعف   رية ممارسة العـادة الس
 . والهزال

        

٢٧  
أى رجل أن يكتشف قدرتـه الجنسـية إال    من الصعب على

  .بممارسة العادة السرية 
        

٢٨  
يمكن إدمانها وبالتالى يصعب التوقـف  أرى أن العادة السرية 

  .عنها
        

المنى قبل الزواج يؤثر علـى   إنزالأعتقد أن اإلسراف فى   ٢٩
   .تقبلالحياة الزوجيـة فى المس

        

إذا تخيلت أننى لن أتزوج أبداً وسوف أكتفى حزن بأشعر   ٣٠
 .بالعادة السرية

        

 ال نادراً أحياناً نعم  مشكلة الجنسية المثلية

          .إشباع الرغبة الجنسية مع ذكر أقل حرمانية من الزنا  ١

فيه  تلعب ليس الصغارأرى أن ممارسة الجنس مع الصبيان   ٢
   .مشكلة 

        

          .الولد الوسيم مثل البنت الجميلة ممكن أ ن يحرك الشهوة   ٣
          .أشعر بقلق شديد عند التفكير فى ممارسة الجنس مع أى فتاه  ٤
          .كلمة شاذ التى تطلق على العالقات الجنسية بين الذكور أكره  ٥
          .تعرضت قبل ذلك لمن حاول أن يدفعنى لممارسة الجنس معه  ٦
          .ع الجنسى مع زميلى أهون بكثير من الزنااالستمتا  ٧

مشاهدة أجسام الرجال أصـحاب العضـالت   من  أثار جنسياً  ٨
  . الضخمة

        

          .لو مارست الجنس مع ذكر فى الخفاء لن يعذبنى اهللا  ٩
          .لو رأيت رجالً وسيماً ومشهوراً أحسد زوجته عليه  ١٠
        ثير من المشكالت التى يجنبهم الكممارسة الجنس بين الذكور   ١١
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  . تحدث لو مارسوا الجنس مع البنات
          .االستمتاع الجنسى حرية شخصية بأى طريقة يرتاح لها الفرد  ١٢
          .أرى أن الغرب أكثر فهما لألمور الجنسية   ١٣
          .جنسية بين زمالئى الذكورالممارسات ال الكثير من شاهدأ  ١٤
          .هل من ممارسته مع أنثىممارسة الجنس مع ذكر أس  ١٥
           .ممارسة الجنس مع ذكر أو فتاههو الحرام   ١٦
          .فترات طويلةاألطفال الذكور  استمتع بضم وتقبيل  ١٧
           .ال مانع من ممارسة الجنس مع زميلى دون خلع المالبس  ١٨
          .ول بعض الرجال ممارسة الجنس معىاوأنا صغير ح  ١٩
          .رسة الجنس مع ذكور عيب لو كان علناًأعتقد أن مما  ٢٠
          .أرى أن األنثى أكثر استمتاعاً بالجنس من الرجل   ٢١

يمكن ألى فرد أن يمارس الجنس مع ذكر إذا تأكد أنـه لـن     ٢٢
  .يضر

        

          .شاهدت على النت ممارسات جنسية بين الرجال  ٢٣
          .ممارسة الجنس مع ذكر مثلى شئ قبيح جداً  ٢٤
          .أحسد أى امرأة متزوجة من رجل مفتول العضالت  ٢٥
          .الرغبة الجنسية من ذكر لذكر مرض قابل للعالج  ٢٦
          .النساءكثير من الذكور أكثر إثارة من بعض يكون  قد  ٢٧

الذكور حظهم أفضل ألنهم يستطعون ممارسة الجنس أرى أن   ٢٨
  .سواء مع الذكور أو اإلناث

        

          .وطوال الوقت ضان زمالئى بشكل دائمتل وأحتقبي حبأ  ٢٩

٣٠  
 ممارسة العادة السرية بيد صديق لى أفضل من ممارستها

 .بيدى
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  )٤ملحق (

 



   األولىلسة الج

  التعارفموضوع الجلسة :      
  تقديم المعلم للباحث وموضوع برنامجه    عنوان الجلسة :
  .أن ينشأ جو من األلفة بين الباحث وعينة الدراسة تسمح لهم بالتحدث أمامه:  أهداف الجلسة

  الحوار    الفنيات المستخدمة :
  ق ٣٠ – ٢٠زمن الجلسة :       

  ة :ـالجلس إجراءات
يتم التعارف بين الباحث وعينة الدراسة بصورة ودية لكسر الحواجز النفسية التى يسببها حرج   

الموضوع الذى يتم التحدث فيه ، وكذلك بناء جسور من األلفة والثقة بين الباحث وعينة الدراسة حتى 
لسات تقوم الخوض فى طبيعة المشكالت وكل ما يحيط بها من أسباب وأبعاد ، وأن طبيعة الج يتسنى

  على الحوار الودى بين أصدقاء .
  

  الجلسة الثانية
     تعريفاتموضوع الجلسة :     

  التعريف بالمشكالت الجنسية بصورة عامة       عنوان الجلسة :
  أن يتعرف المراهق على طبيعة المشكالت الجنسية وماهيتها .   :  أهداف الجلسة

  الواجب المنزلي – المحاضرة –الحوار     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة :إجراءات 
 هناك بعض المشكالت الجنسية التي تعترض حياة المراهق األصم مثل التلصـص الجنسـي    

أو من خالل والمعروف بالحب الشديد لمشاهدة الصور الجنسية في المجالت أو على شبكات االنترنت 
في أماكن تجمع الشباب على جدران الحوائط والحمامات ، وكذلك رسومات الفحش الجنسي الموجودة 

وهي العادة السرية حيـث أن  في حياة المراهق  الخطرهناك مشكلة أخرى غاية في األهمية لها عظيم 
الدراسي وبعد ذلك مستقبله على حالته الجسدية والنفسية في مستقبله تأثيرها الممارسة المفرطة لها يمتد 
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زوجية مستقرة . وسوف نتعرف على مظاهر هذه المشكالت ومدى تأثيرها واألضرار في تكوين حياة 
  .فادي الوقوع فيها وتجنب أخطارها التي تنجم عنها ، وكيفية ت

  يعطى للمراهقين واجب منزلي للتفكر في أضرار المشكالت الجنسية . الواجب المنزلي :
  

  ثالثة :الجلسة ال
  )١( سيالتلصص الجنموضوع الجلسة :      

  أهمية الدافع الجنسي  عنوان الجلسة :
  أن يتعرف المراهق على طبيعة الغريزة الجنسية وأهميتها :  أهداف الجلسة

  الواجب المنزلي –المحاضرة  –الحوار     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة : إجراءات 
الجلسة  يبدأ إجراءاتنزلي في الجلسة السابقة ، ثم الجلسة بالسؤال عن الواجب الم يبدأ الباحث  

الدافع الجنسى ناتج عن غريزة جنسية فطرية لدى جميع المخلوقات ، ينمو هذا الدافع مع الحالية بأن 
فـي  نمو الكائن الحى حتى يصل إلى مرحلة النضج الكامل ، ودينامية هذا الدافع تنحصر فى الرغبة 

  ر بواسطة األعضاء التناسلية للجنسين .االتصال الجنسى مع الجنس اآلخ
وقد خلق اهللا تعالى الدافع الجنسى لدى جميع المخلوقات للحث على التناسل والتكاثر كغرض   

رئيسى فى إعمار الكون ، وأما مسألة المتعة والتلذذ الذى يشعر بها الكائن الحى عند الممارسة الجنسية 
الجسمانية والنفسية التى تدفع إلى اإلحسـاس بالسـكينة و   فهى منحة ربانية إلضفاء السعادة والراحة 

اإلستقرار النفسى ، حتى أن اهللا تعالى قد جعل الدافع الجنسى إحدى الجوائز والمكافآت التى يحصـل  
  وصراطه المستقيم فى الدنيا .عليها المؤمن فى جنة الخلد التى يصل إليها بعد إتباع شريعته 

(www.allikaa.net/print.php?id=90) 
الحيوانات تلهث خلف اإلنـاث  وفى نظرة سريعة على الحيوانات نالحظ دائماً أن ذكور هذه   

إرضائها ، وتتبارى الذكور فى الفوز برضا األنثى ، وهذا يدفعنا لمعرفة أن الحيوانات علـى   لوتحاو
  . غريزتهم ال تسعى إلغتصاب إناثها ولكن تهيئ لنفسها الظروف والفرص إلشباع غريزتهم 

ونظراً ألن اإلنسان هو المخلوق المكلف بمنهج وشريعة وقد ميزه اهللا بالعقل والنفس اللوامـة     
فى إطار قيمـى وأخالقـى    هلهذا الدافع الجنسى وكيفية تفريغ اًوضوابط اًقد وضع اهللا جل شأنه حدود

ع وتربيتـه حتـى   فضالً عن أن الرسول الكريم صلى اهللا عليه وسلم قد علمنا كيفية تهذيب هذا الداف
يستطيع اإلنسان أن يملكه ويمسك بزمامه ، وبذلك يتضح الفرق بين اإلنسان كما خلقه اهللا وكما يريده 

يدفعه دافعه الجنسى إلى أن يتدنى لمستوى من المخلوقات تحركهـا دوافعهـا   يحركه واإلنسان الذى و
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للدافع الجنسى عنـد   م راقذلك نستطيع أن نصل إلى مفهووب   الجنسية بال ضابط أو وازع قيمى .
اإلنسان وهو أنه نعمة من المولى كسائر النعم األخرى ، وقد وضع لنا حدوداً عامة لكيفية اإلستفادة من 
هذه النعمة وحدوداً أخرى لمن يتجاوز ويتعدى ما شرعه اهللا وقد فصل النبى الكريم عليـه الصـالة   

صحياً ونفسياً وتربوياً لإلستفادة مـن الـدافع    والسالم من خالل أحاديثه الشريفة أساس منهج متكامل
  .الحفاظ عليه من العبث والهوى الجنسى وكيفية 

  يعطى للمراهقين واجب منزلي للتفكر في أهمية الدافع الجنسي .الواجب المنزلي : 
  

  الجلسة الرابعة 
  )٢( التلصص الجنسيموضوع الجلسة :      

  جنسيمفهوم وماهية التلصص ال   عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث في هذه الجلسة إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  أن يتعرف المراهق على معنى التلصص الجنسي . -
  . التي يمكن اعتبارها تلصصاًأن يتعرف المراهق على الوسائل المتعددة  -

  يالواجب المنزل – المواجهة –المحاضرة  –الحوار     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة : إجراءات 
الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم نبدأ الجلسة  يبدأ الباحث إجراءات  

غرف المحادثة منتشرة بين الشباب للتعارف فيما بينهم ، ولكن هناك قطاع آخـر لغـرف   الحالية بأن 
حيث نرى بعض العاهرات الالتى يأخذن من االنترنت وسيلة للتعرف المحادثة يأخذ المنحى الجنسى ، 

جسمها حتى تتعرى تماماً وتبدأ بمحادثة الشاب  على الشاب ثم تظهر له عن طريق الكاميرا أجزاء من
بميوعة واستخدام األلفاظ الجنسية معه ، وبعد ذلك تأخذ الخطوة الثانية دورها وهى العـادة السـرية   

  جنسية التى اكتسبها الشاب من المحادثة . لتفريغ الشحنة ال
غرف المحادثة ماهى إال وسيلة من الوسائل الحية إلثارة الرغبة الجنسية بشـكل متـأجج ،   و  

ولكن فى جو مشحون من القلق حيث أن المراهق يدخل إلى هذه الغرف إما فى أماكن عامة لإلنترنت 
على جهاز كمبيوتر خاص ، وفى كلتا الحالتين  مع مجموعة من الشباب ، أو أن يدخل وحده فى المنزل

فإن شعور المراهق الدائم بأن أحد يراقبه ويتابع حركاته التى تنشأ من إثارة الرغبة الجنسية ، تسبب 
ـ  ،  ىنوعاً من القلق المستمر والمتزامن مع اإلثارة الجنسية ، ومن هنا يصبح المراهق بين شقى رح

سؤال  يمكن طرحرسة العادة السرية بشكل ضاغط وعنيف . ومن هنا انفعاالت المحادثة الجنسية و مما
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  هل غرف المحادثة الجنسية دافع قوى إلنتشار العادة السرية بين المراهقين ؟ مهم
واإلجابة من واقع اإلحصائيات التى تهتم بدراسة أحوال المراهقين أن العادة السرية بينهم تنتشـر  

% ٩٥ -٩٠ية فى غرف المحادثة الجنسية حتى يمكن القول أن انتشارا كبيرا عقب المحادثات الجنس
من الشباب يمارسون هذه العادة السرية أثناء جلوسهم فى غرف المحادثة الجنسية بصور مختلفة وعلى 

تبر نوعا من هذه العادة تع فترات قد تطول أو تقصر حسب حالة الشخص النفسية والصحية وممارسة
أي وقت وأي مكان عند الخلوة بنفسه  ي عملية تعتبر سهلة تمارس فيه فهتكالالهروب من الجنس ومش

الرغبة الجنسية دون حرج أو تحمل مسـؤولية أو   وذلك للحصول على الراحة النفسية الوقتية لتشبع
فإنها تدفع الشباب إلى مزاولتها باستمرار حتى تصبح عـادة لهـا    إصابته بمرض تناسلي، ولسهولتها

  . ومن هنا ينبغى أن نطرح السؤال اآلتى :  مستحبا لمن يزاولها ناموعد محدد لتصبح إدما
  ماهى المضاعفات الواضحة لممارسة العادة السرية تحت ضغط غرف المحادثة الجنسية ؟ 

تنشأ من التمادي في ممارسة العادة السرية تحت ضغط القلق والتوتر  هناك مضاعفات خطيرة قد
البول مما يؤدي إلى سـرعة القـذف عنـد     حساسية قناة مجرى مثل احتقان وتضخم البرستاتا وزيادة

بالتهابات مزمنة في البروستاتا و حرقان عند التبـول   مباشرة العملية الجنسية الطبيعية ، وقد يصاب
  .صباحاً ونزول بعض اإلفرازات المخاطية

  كيف يمكن تجنب هذه المضاعفات ؟
  ثة الجنسية ما يلى :أن تتبع لتجنب غرف المحاد من النصائح التي يمكن

وتذكر رقابته على اإلنسان ، وأنه ال تخفى عليه خافيـة،   أوالً وقبل كل شيء تقوية الصله باهللا ، -
فيستحي منه  فال يقدم  المالئكة الذين ال يفارقونه . ونظره إليه، فيتعلم اإلنسان الحياء من اهللا ، ومن

 ت الفاسد .على مثل هذا العمل القبيح والدخول فى عالم اإلنترن
هجر رفقاء السوء وقطع الصلة بهم، وتجنب إمكانية تكوين صدقات مشبوهة مع مراهقين منحرفين  -

أصغر منه سنا ، فبإمكانهم نقل معلومات حول مواقـع   ، أو مهملين من أسرهم ، حتى وإن كانوا
 اإلنترنت الفاسدة واإلباحية أو قضايا جنسية أخرى .

 مضاعفات وخيمة يصعب عالجها . يصيبه في المستقبل منيجب أن يقتنع المراهق بما قد  -
  بالرياضة أو القراءة المفيدة . شغل وقت الفراغ باألعمال المفيدة أو -
 . االبتعاد عن المثيرات الجنسية -
  تغيير بعض طرق معيشته ونظام حياته . -

 (www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=240216)  
للتفكر في كيفية أشـغال وقـت   واجب المنزلي في إعطاء المراهق فرصة الواجب المنزلي : يتمثل ال

  الفراغ .
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  الخامسةالجلسة 
  )٣( التلصص الجنسيموضوع الجلسة :      

  اآلثار السلبية لغرف المحادثة الجنسية  عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث في هذه الجلسة إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  السرية .غرف المحادثة في انتشار العادة ر ف المراهق ذو اإلعاقة السمعية على دوأن يتعر -
  أن يتعرف على حكم الدين في مشاهدة هذه الغرف . -

الواجـب   – - التنفيس االنفعـالى  -النمذجة  -لعب الدور  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
   المنزلي

  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       
  لسة : الجإجراءات 
الجلسة  يبدأ إجراءاتالجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

األفالم الجنسية اختراع غربى الهدف منها تسويق منتج تجارى بغرض جمع المال ، وقـد  الحالية بأن 
 مـن مصـادر   اًلديهم من امكانيات حتى تصبح مصـدر  ما توفرحاول الغرب صنع هذه األفالم بكل 

مخرب للمراهقين والشباب شئ استجالب الشهوة واإلثارة الجنسية ، ولكن هذه األفالم شأنها شأن كل 
تم تصديرها بطرق ملتوية لبالدنا ، حتى أصبحت من الوسائل السرية التى يتداولها الشباب خلسه فيما 

ن أن تشيع الفاحشة بين المـؤمنين  الذين يحبوفى بالدنا أن  من اقبال الماجنين عليهابينهم ، وقد زاد 
صنعوا على وتيرتها أفالم جنسية عربية كى تالئم البيئة العربية فى األفعال واألقوال، وقـد عبـرت   
الدراما عن مثل هذا المجون والصخب الذى يصيب الشباب بسبب هذه األفالم من خالل فيلم عربـى  

واللهث وراء مشاهدة هذه النوعية من األفالم  عرف باسم " فيلم ثقافى " يوضح فى سياقه تدافع الشباب
  الساقطة.
تـدل علـى    اًفالشبق الجنسى يذهب بعقل الرجل الحازم . فقد أودع اهللا تعالى اإلنسان أسرار  

عظمته ومنها ما أفصح عنها لإلنسان وبين له حكمتها ، ومنها ما لم يبين ، ومن تلك األسرار التى لم 
، فقد أودعه اهللا فى صورة جاذبية خفية بين الجنسين تشد كال منهمـا  تكتشف أغوارها الشبق الجنسى 

لآلخر . تلك الجاذبية المودعة فى الذكر لألنثى وتلك المودعة فى األنثى للذكر ، وقد ألقت شرارتها فى 
  .نفسيهما فكالهما مشدود لآلخر منجذب اليه طائراً متلهفاً ألليفه ليكمل به نفسه 

األفالم الجنسية التى تحوى العديد من النساء الالتى يجدن فـن إثـارة    ومن هذا المنطلق فإن  
الرجال، لها أكبر األثر فى نفوس من يرونها ويدمنون مشاهدتها ، ومن هنا كان أى مثير بصرى غير 
شرعى للرغبة الجنسية لـه نصـيب مـن الحرمانيـة مثـل ممارسـة الفعـل الجنسـى المحـرم          
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)(www.muslm.net .  
.. مالفرق بين مشاهدة األفالم الجنسية وأى مشاهدة أخـرى   مهموهنا يتبادر إلى الذهن سؤال   

هذا السؤال سوف يوضح لنا خطورة األفالم  عنلصور جنسية أو غرف المحادثة الجنسية ؟ واألجابة 
سية تعرض من خالل شريط الفيـديو  الجنسية وآثارها السيئة على من يدمن مشاهدتها . فاألفالم الجن

مسترسل لمدة ساعتين أو أكثر أو من خالل قناة فضائية جنسية ، يكون المراهق خاللها فـى حالـة   
إسترخاء كامل لمتابعة أحداث المباشرات الجنسية ، فيظل خياله وأحاسيسه دائماً فى حالـة متوهجـة   

  ومشدودة .   
حتى قوانين الدول ودساتيرها لم تنص في أي من  ثةالعابفال رادع وال رقيب لهذه الفضائيات 

نصوصها على ما يمكن أن يردع مثل هذه الظواهر التي بدأت تتفشى في مجتمعاتنا ، والرادع أخالقي 
وال رادع قانوني يمكن أن يمنع الفضائيات أن تتاجر في األجساد والمضي في سباق للتعـري الـذي   

حولت المجتمع بأكمله إلى مجتمع مصاب بداء اشد فتكا من حتى أنها صار سمة من سمات مجتمعاتنا 
  داء الطاعون . 

من يرغب الـزواج  على  أما األضرار التي يقع فيها الناظر إلى هذه المناظر فهى إفساد مزاج
 ر.. وغيرهـا فهـي أمـو    منها مستقبالً ، وقسوة قلبه ، وزهده في الحالل ، واشتياقه لمواقعة المحرم

بغض األبصار  ز النظر إلى هذه األفـالم وال إدخالها البيوت حيث إن اهللا تعالى أمرمحققة .  فال يجو
اليمين  وقد قال صلى اهللا عليه  وأمر النبي صلى اهللا عليه وسلم بحفظ العورات إال من األزواج وملك

  " احفظ عورتك إال من زوجتك أو ما ملكت يمينكوسلم  " 
المتـزوجين أعظـم ،    ادها لغيرـالمتزوج ، فإن إفس وإذا كانت هذه المفاسـد ثابتة في حق

              وتفقـدهم المناعـة ،    وخطرها عليهم أكبر ، ألنها تجرئهم على الفواحش ، وتهونها فـي نفوسـهم ،  
                مطلـوب مـنهم عقـالً    وهذه كلها أمور مناقضة لحالهم ، ولمـا هـو   وتقضي على صبرهم عنها .

، وغـــض البصـــر والتعفـــف  عـــن مـــواطن اإلثـــارة وشـــرعاً  وهـــو البعـــد
)(ejabh.m5zn.com/arabic_article_128425.html.  

  . االبتعاد عن غرف المحادثة الجنسيةبلمراهقين الواجب المنزلي : يكلف الباحث ا
  
  ةدسساالجلسة ال
  )٤( التلصص الجنسيالجلسة :      موضوع 

  المشاهد الجنسية المتعددةته بتعلق ذهن المراهق وذاكرآثار      عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
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أن يتعرف المراهق ذو اإلعاقة السمعية على أضرار التذكر الدائم للمشاهد الجنسية والتشتت الذهني  -
  المسببة له .

للمشاهد  الجنسية  كثرة التعرض أن يتعرف المراهق ذو اإلعاقة السمعية على العالقة المباشرة بين  -
  واألضرار الناجمة عنها .

   الواجب المنزلي – أسلوب حل المشكالت -المواجهة  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة : إجراءات 
الجلسة إجراءات  ثم يبدأالجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، يبدأ الباحث   

المشاهد الجنسية المتعددة من خالل الصور داخل المجالت الملونة ، ورسائل اإلميالت على الحالية بأن 
اإلنترنت ، ورسائل التليفون المحمول ، وغرف المحادثات الجنسية ، وأفالم الفيديو الجنسية  كل هذا 

ختلفة ، تسبب الكثيـر مـن التـوتر    يعمل على شحن ذاكرة الفرد بصور متعددة من مشاهد جنسية م
غير ممارسة العادة السـرية بشـكل مفـرط     اًواإلنفعاالت الجنسية ، التى ال يجد لها المراهق متنفس

  للتخلص من تلك التوترات الناتجة من كثرة التعرض للمشاهد الجنسية .  
العادة السرية  هناك عالقة طردية بين كثرة التعرض للمشاهد الجنسية وكثرة ممارسة فإذا كانت

، فعلينا أن نعيد النظر فى مسألة اإلفراط فى العادة السرية وهل لها أضرار واضحة علـى الصـحة   
هي تصريف الطاقة الجنسية عن طريق مداعبة األعضاء التناسلية ، النفسية والبدنية ، فالعادة السرية 

عملية جنسية غير كاملة إال أنها ال وهى  وتتم في الخفاء سرآ ، ومن هنا عرفت باسم " العادة السرية "
من العملية الجنسية ألنه  حيويتنتهي بالنهاية الطبيعية للعملية الجنسية باإلشباع واالسترخاء وهو جزء 

يؤدى إلى عودة األوعية الدموية في منطقة الحوض إلى وضعها الطبيعي قبل اإلثارة وبالتالي فان عدم 
احتقان دموي في منطقة الحوض بما له من آثار طبية سيئة على حدوث هذا اإلشباع الجنسي يؤدى إلى 

الجهاز التناسلي وعلى سائر أجهزة الجسم كما أنه في النهاية وبعد تكراره لفترة طويلة يؤثر على كفاءة 
االنتصاب ويؤدى إلى سرعة القذف مما يجعل المراهق في حاجة إلى العالج . هذا باإلضافة إلى مـا  

مما يقلل من مقاومته ويجعله  العادة السرية من تأثير على الصحة العامة للمراهقين يسببه اإلفراط في
لالصابه بالعديد من األمراض التي تنتج من ضعف المقاومة وهى أمراض كثيرة وخطيرة في  ةعرض

 العادة السرية تجعلنا نركز على ضرورة هاأغلب األحيان  لهذا فان األضرار الطبية العديدة التي تتسبب
االمتناع عن كل ما يدفع لممارسة مثل هذه العادة . وتؤدى ممارسة هذه العادة إلى حدوث اضطرابات 
نفسية باإلضافة إلى التوتر والقلق وتأنيب الضمير من جراء هذه الفعلة . ويصاحب اإلسراف في هذه 

مة األمراض العادة ضعف عام وذبول بالجسم يؤدى إلى ضعف الذاكرة ، وعدم قدرة الجسم على مقاو
  المختلفة .
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حـدوث  والواقع أن ممارسة العادة السرية واالنغماس فيها يحدث الكثير من األضرار مثـل  
احتقان بغدة البروستاتا ، والحويصالت المنوية يسبب سرعة القذف، أي بمجرد مالمسة العضو يحدث 

جه، وهذا يعقبه أحيانا اإلصابة القذف فيعتقد المرء أنه غير قادر على القيام بالعملية الجنسية عند زوا
بالضعف الجنسي ( فقد القدرة على االنتصاب ) الضغط على العضو المصاحب للعادة السرية يفـوق  
الضغط الالزم للعملية الجنسية الطبيعية وعليه ال يشعر الشاب المدمن للعادة السرية باللذة من العمليـة  

، بينما الشاب العادي يستمتع كثيرا بالحيـاة الجنسـية   الجنسية الطبيعية كتلك المصاحبة للعادة السرية
االنطـواء  وعامة تحدث نتيجة ممارسة هذه العادة مثل الكآبة النفسـية   اًهناك أعراضكما أن الطبيعية 

والبعد عن المجتمع ، والضعف العام ، الشحوب ، ضعف الشخصية  ومن أضـرارها أنهـا تنشـط    
حاجة إليها بعد ممارستها ، فيسهل رسوخ هذه العادة فيترتب عليها إفرازات الغدد التناسلية مما يزيد ال

احتياجات جسمية إضافية من إفرازات هذه الغدد . فالعادة السرية هي تخيل لشئ غير موجـود فـي   
   سية متعددة وهنا ممكن الخطورةالواقع كلها من صنع الخيال بناء على ماشاهده المراهق من مشاهد جن

)(www.m3loma.com/sedu/asrar_ens005.htm                                       
فالمراهق الذي أفرط في ممارسة العادة السرية وترك لخياله العنان ال يجد في شريكة حياته 

خيال وال يجد في الظروف المحيطة به ما كان مستقبالً ضالته المنشودة التي تعامل معها سنوات في ال
يحلو له أن يتخيله وال يجد نفسه قادرا على تحقيق خياله الجنسي المبنى من المشاهد الجنسية المختلفة 
الذي ظل يالزمه سنوات فيشعر باإلحباط وربما ال يجد عنده الرغبة تجاه عروسه بهذه الطريقة 

اء ما أصابه من ممارسة العادة السرية فهو يحتاج لعالج نفسي التقليدية ، وهنا تبدأ المشكلة من جر
من العادة السرية نحو أضرار لتهذيب غرائزه الجنسية لتتفق مع الواقع . لهذا وجب تنبيه الشباب 

والمشاهد الجنسية المتعددة واإلقالع عنهما فورا والسبيل إلى اإلقالع عنهما سهل ويسير ويستطيع أن 
ه فهو يحتاج إلى أن يشغل نفسه بالمذاكرة أو القراءة أو أي هواية كما أنه عليه يعمله كل شاب بنفس

   ة فهى تنهى عن الفحشاء والمنكر الرياضة البدنية. كما أنه يجب على الشباب االلتزام بالصالممارسة 
)(www.m3loma.com/sedu/asrar_ens005.htm  

الواجب المنزلي : يعطي الباحث المراهقين أوراقاً مطبوعة تدور حول أضرار المشاهد الجنسية لمزيد 
  من القراءة حول هذا الموضوع .

  السابعةالجلسة 
  )٥( التلصص الجنسيموضوع الجلسة :      

   وسائل التسلية تغني عن التلصص الجنسي    عنوان الجلسة :
  ن يتعرف المراهق ذو اإلعاقة السمعية على وسائل متعددة للتسلية تشبعه نفسياً.أ  :  أهداف الجلسة

  .الواجبات المنزلية -التعزيز الموجب  -لعب الدور  الفنيات المستخدمة :
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  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       
  الجلسة : إجراءات 
الجلسة م يبدأ إجراءات ثالجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، يبدأ الباحث   

التلصص الجنسى متعدد األشكال سواء كان من خالل الفيديو أو القنوات الفضائية أو وسائل الحالية بأن 
اإلنترنت المتعددة أو المجالت والقصص الجنسية ، وكل هذه الوسائل تعد بمثابة تسلية ممزوجة بمتعة 

هذه المواد التى تحمـل فـى    محلتسلية ممتعة جنسية ، واألمر ببساطة أنه يمكن عملية إحالل مواد 
طياتها موضوعات جنسية ، ومع تطور وسائل التسلية نجد هناك الكثير من الوسـائل التـى تمكـن    

  المراهق من شغل وقت فراغه بشكل كامل ومفيد .
الوقت هو أنفس ما يملك اإلنسان فى حياته ، فمهما طال عمر االنسان فى هذه الـدنيا فهـو   و  

كل يوم مضى وكل لحظة تمر التعود إلى يوم القيامة وال يمكن تعويضها ، ولو راقبنا أنفسنا قصير  و
مضيع لوقته ومحروم من نعمة اسـتغالل العمـر    وأحوالنا وكيف نمضى أوقاتنا لوجدنا أن الكثير منا

به إلى القبر والوقت فيما يعود عليه بالنفع ، وهو يعلم أن كل يوم يمر من حياته يباعده عن الدنيا ويقر
وقد قال أحد الشعراء أن دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثوان . ومن المجاالت المضيعة … 

  للوقت بشكل كبير التلصص الجنسى بأشكاله المتنوعة والمختلفة .
ا فالتلصص الجنسى قائم أساساً على رغبة جنسية دفينة فى النفس البشرية ، ويقول عنها األطباء أنه

احساس عضوى بالنقص كاالحساس بالجوع واالحساس بالعطش ، وهى حاجة يشعر الجسم نحوهـا  
بضرورة االكتمال ، ويستطيع الجائع جنسياً أن يعيش حقباً طويلة دون أن يضيره أذى ، فالرغبة فى 
التلصص الجنسى وما تسببه من شهوة الجماع سرا من أسرار اهللا وهى أقوى الشهوات وأعصاها على 
العقل عند التحفز والهيجان . وحتى ال نفتح لها الباب للتهيج نرجع لقول المولى عز وجل " وليستعفف 
الذين ال يجدون نكاحا حتى يغنيهم اهللا من فضله " والتعفف الذى يبعدنا عن دائرة التلصص الجنسـى  

ـ  ة للتلصـص  يجب أن يحل محله بديل ممتع للنفس وجذاب ، ولذلك يجب أن نحاصر الوسائل الدافع
   -ما يلي : ا هالجنسى وأهم

  : إن أكبر نعمتان مغبون فيهما ابن آدم هما الصحة والفراغ كما قال الرسول المعلم الوقت والفراغ
صلى اهللا عليه وسلم ، فال تدع نصف ساعة دون أن يكون فيها شئ مفيد ونافع لدينك ولدنياك وإال 

دخول الشيطان إلى جوارحه مرة أخرى والعودة إلى سيكون هذا الفراغ نقمة على اإلنسان ومدعاة ل
قات السوء وشلل الفساد والضياع والتسكع إضافة إلى الفراغ الكبير الذى اماال تحمد عواقبه . فصد

أصبح يمأل حياة المراهقين كانت أسباباً قوية من أسباب انتشار العادة السرية وكثير من الفواحش 
  ل ما هو محرم واللهث وراء متعة إشباع البصر بك

 إن األطباق الفضائية ومواقع اإلنترنت الرهيبة شأنها ديو واإلنترنت : يالقنوات الفضائية وأفالم الف
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شأن الكثير من المخترعات الحديثة كالتلفزيون والراديو الذى يمكن استغاللها على كل وجوه الخير 
غلب على مواد البث االغـراءات  طبيعة المادة التى تبث من خاللها ، وإن كان ي حسبوالشر معاً 

الجنسية والتى هى محور دراستنا وكذلك دعاوى التحرر واالباحية وخرق حواجز الدين والعفـة  
والحياء، فقد أصبح من النادر أن تخلو قناة فضائية من عرض بضاعتها إال مـن خـالل نسـاء    

لغرام من خالل عرض قصص الحب واعلى عاريات مهمتهن جذب أكبر عدد من العمالء ، عالوة 
األفالم والمسلسالت األجنبية المدبلجة من بالد تعتبر أن شيوع الجنس أمر من أمور الحضـارة ،  
وكذلك مسابقات الجمال وعروض األزياء واألغانى المصورة التى ال خلق لها وال دين ، عـالوة  

ن مواقع مدمرة هذا المجال المتسع والسهل فى الحصول عليه وما يحتويه مفي االنترنت أن على 
 ألى شباب يسعى وراء اختالس النظر الجنسى .

ض جانبيـة  لها أعرا تليسوالتي أما عن الوسائل البديلة والمفيدة لشغل وقت الفراغ بشكل فعال 
  -على سبيل المثال :  فمنها
  الفراغ فى ممارسة الرياضة ، فالمؤمن القوى خير وأحب إلى أوقات الرياضة .. فعلينا أن نستغل

   من المؤمن الضعيف .اهللا
  . حفظ القرآن وتعلمه .. فخيركم من تعلم القرآن وعلمه 
 . طلب العلم وذلك بحضور الدروس أو سماع األشرطة النافعة أو قراءة الكتب المفيدة 
  ذكر اهللا تعالى وهذا مجال سهل ال يكلف المسلم ال جهد وال مال. 
 غيرها من األعمال التى تنفع المسلم فى حياته .تعلم األشياء المفيدة مثل الكمبيوتر واللغات و 
  صلة األرحام بالسؤال عن األهل واألقارب وزيارتهم فهى من األعمال التى تطيل فى العمر وتبسط

 فى الرزق كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى اهللا عليه وسلم .
 هللا عنه " روحوا ال مانع من الترويـح الخالـى من المحاذيـر الشـرعية . فقد قال على رضى ا

 القلوب ساعة بعد ساعة فإن القلب إذا اكره عمى "
 . العمل بالتجارة أو فى بعض المؤسسات التجارية 
 . إنهاء قراءة بعض الكتب المهمة 
 . المشاركة فى المراكز الصيفية 
  " انتقاء ثلة طيبة من األصدقاء ، كما قال تعالى " االخالء يومئذ بعضهم لبعض عدو اال المتقـين 

  واالبتعاد عن أصدقاء السؤ ومضيعى الوقت .
  لتفكر في وسائل بديلة للتلصص .الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با
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  ثامنةالالجلسة 
  )٦( التلصص الجنسيموضوع الجلسة :      

   أفضل طرق االبتعاد عن التلصص الجنسي    عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

  قيق الهدفين التاليين :يسعى الباحث إلى تح  
  مختلفة تبتعد به عن التلصص الجنسي. اًالمراهق ذو اإلعاقة السمعية طرق يسلكأن  -
إلى مستوى أرقى من التدني وراء وسائل التلصص بسلوكياته المراهق ذو اإلعاقة السمعية  يرتفعأن  -

  الجنسي.
  الواجبات المنزلية  -االرشاد الدينى  -التعزيز الموجب     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة : إجراءات 
الجلسة ثم يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، يبدأ الباحث   
المراهق لممارسة العادة السرية عند تحرك الرغبة بداخلة نتيجـة  دائماً يندفع  باإلشارة إلى أنالحالية 

هده من مناظر مثيرة تعلق فى ذهنه لفترات طويلة ويفكر فيها ويتخيلها ويسترسل فـى احـالم   مايشا
جنسية مختلفة ، فلو تمت السيطرة على الرؤية ولم يقع المراهق فريسة لها لما وقع ضحية لممارسـة  

للنفس  العادة السرية ، فيجب أن نضع ضوابط ألنفسنا بمحض إرادتنا كوسيلة من وسائل اإليحاء الذاتى
  ، وهذه الضوابط تظل نصب أعيننا حتى تصبح من دعائم الشخصية .

  ومن أهم هذه الضوابط ما يلى : ـ  
  ضبط النفس وليس الكبت ، ويكون ضبط النفس بمعرفة الشخص نفسه بضعفه وسرعة تأثره فى

رغبـات  المواقف ، لذلك يحاول أن يبتعد عن هذا الطريق الذى يؤدى به اإلثارة وال يسمح لهذه ال
والتهيجات أن تكون بنفسه من األساس ، وأما الكبت يقصد به تخزين الرغبات الجنسـية بحجـة   
التحكم فيها فتظل الرغبة مشتعلة تنتظر اللحظة المناسبة لتخرج . والخالصة أن يبتعد المراهق عن 

 ن اإلثارة .وعن مواط الهابطةجنسياً ويبتعد عن مشاهدة األفالم  هالممكن أن يثيرشأنه كل ما من 
  حاول أن توجه حواسك وفكرك فى أمور كالطبيعة والتأمل فى خلق اهللا وملكوته ، فهذا من توجيه

 الجنس . بعيداً عنالفكر ف
  مجدية ، وأنظر إلى كل فتاة على أنها الغير اللغو صن حواسك ونقى نظراتك وال تسمع ألحاديث

 أختا لك، أما المنحرفات فال تلق إليهن باالً .
 ب الكتب المثيرة وأحسن اختيار األصدقاء الذين يعينوك على الحق وليس على الباطل .تجن 
 . أن يحاول المراهق أن ينفتح على العالم الخارجى وأن يكون صداقات 
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  ـ يرها إلـى  دالتأكد من أن األفالم الجنسية بكل أنواعها إنما تعمد أعداؤنا اإلبداع فى إنتاجها وتص
 بنفسه إليهم وبهذه السهولة . يلقومن ثم القضاء عليهم من خاللها فهل الشباب الستدراجهم إليها 

 رويه معظم الشباب من روايات وقصص ومغامرات مع أصناف النساء والفتيات والغلمـان  تأن ما
وكذلك ماتررويه الفتيات الساقطات لصديقاتهن إنما معظمه من نسج خيالهم والبقية معظمها مبالغة 

القليلة فقط من العصاة والذين استحوذ عليهم الشيطان وحققوا جزء يسير منها  جدا فيما تقول والقلة
وال شك أن جهارتهم بالسوء تضاعف عليهم الذنب وال شك من أنهم سيتحملون وزر كل من يتأثر 

 بكالمهم من المحافظين فليتجنب أمثال هؤالء تماماً .
 المدمن على رؤيتها يعتبـر خطـوة    أن التخلص من كل الصور واألفالم المحرمة التى فى حوزة

إذا بدأ بها ستوفر نصف المشوار وسيثبت بذلك أنه أخلص النية هللا تعالى وعندها سيبدله اهللا  مهمة
بخير منها وأجمل وأمتع فابدأ وتخلص مما لديك وال تستقبل أى إنتاج جديد واقطع عالقتـك مـع   

 بأحدث اإلنتاج . يزودنكالذين 
  أن ما يقرأ ويشاهد من مواضيع وصور مثيرة للنسـاء والرجـال فـى    بعلى المراهق أن يقتنع

المجالت الهابطة ما هو إال لسحب النقود وقد أبدع أصحاب هذه المطبوعات فى الكذب والضحك 
 لهؤالء المشاهير لبعض ومخز  مزيفعلى الناس بها وما هى إال تزوير ومبالغة وتجميل لواقع 

 إنما هو أشبه بوعاء قاذورات له طالء خارجى جميل جـداً   واقع نساء الفساد والعرض والترويج
 . السوءويجذب الناظرين المخدوعين فيه ، إال أن واقعه ومحتواه الداخلى فى منتهى 

  تفكر في أفضل طرق االبتعاد عن التلصص .الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين بال
  

  التاسعةالجلسة 
  )١( يةالعادة السرموضوع الجلسة :      

  مفهوم وماهية العادة السرية    عنوان الجلسة :
     :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على الوصف العلمي للعادة السرية -
  لممارسة العادة السرية الهابطة الوسائل أضرار أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على   -

  الواجب المنزلي – المواجهة –االرشاد الدينى  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة : إجراءات 
الجلسة ثم يبدأ إجراءات عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ،  بمناقشةالجلسة يبدأ الباحث   
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ألنها عادة اعتداد المراهقين والشباب عملها فى سرية تامة عرفت العادة السرية بهذا اإلسم الحالية بأن 
خشية الحرج من فعلها، وهى مسأله ليست غريبة أو شاذة على من يسمعها ، ألنها تعتبر بمثابة أزمة 
يعانى منها الكثير جداً من المراهقين والشباب ، ويسعى بعضهم للتخلص منها بقدر ما استطاع  فـإذا  

  لسرية ووسائل ممارستها أستطعنا أن نحدد الطرق المناسبة للتخلص منها تدريجياً .فهمنا طبيعة العادة ا
العادة السرية هى كل عمل يحصل فيه الفرد على اللذة والوصول إلى الرعشة الجنسية مـن  ف  

غير طريق الجماع بين الرجل والمرأة وذلك عن طريق اليد أو أى وسيلة أخرى لالحتكاك بالقضيب 
لوسادات والعرائس الكاوتش واألشياء المهيجة لكل فرد على حدة ، والعادة السرية  أكثر مثل استخدام ا

  انتشاراً بين المراهقين من البنين وذلك ألن الحاسة الجنسية عند البنين مركزة فى األعضاء التناسلية . 
ـ     ى ويبدأ اللعب بالقضيب فى سنوات الطفولة األولى عن طريق اللعب العادى أو الرغبـة ف

الكشف العادى ألجزاء الجسم أو أى دافع سطحى بسيط ، وقد يشتق الطفل من هـذه المالمسـة مـع    
لذة كما يشتقها من أى جزء آخر من أجزاء جسمه . أما فى فترة المراهقـة فتأخـذ العـادة     بالقضيب

السرية عند المراهق شكل خاص حيث تصبح وسيلة للتخلص من حالة التوتر النفسى الناشـئ عـن   
زعة للتعبير الجنسى وعدم القدرة على إشباعه ، ويالحظ أن أكثر المراهقين ممارسة للعادة السرية الن

  هم أكثرهم شقاء وأكثرهم فراغاً وأكثرهم عجزاً عن ملء فراغهم بإنتاج مفيد .
والعادة السرية تعتبر أسهل الطرق لمواجهة الصعوبات الجنسية الذاتية وكثرة ممارستها يؤدى   
ور باالكتفاء بالذات لتحقيق الملذات ، وهذا يجعل المراهق بعد اكتمال نموه أقل جرأة علـى  إلى الشع

االتصال بالجنس اآلخر وأكثر ميالً إلى العزلة واالبتعاد والسلبية أو أميل لالتصاف بأغلب خصائص 
من أسـلوب   االنطواء النفسى ، فالعادة السرية كأية مشكلة أخرى ال تظهر قائمة بذاتها إنما هى جزء

السلوك العام وال يجوز أن تعالج بمفردها وإنما تعالج تبعاً لمعالجـة الشخصـية كلهـا ، وذلـك ألن     
                       اإلسراف الشديد فى ممارسة العادة السرية يجعل مـن يمارسـها يشـعر باالكتفـاء الجنسـى التـام       

                        ثر فيـه وال تسـتثير غريزتـه فيشـعر     عندما يقوم بها مما يجعل مرأى المرأة ومالمسـتها ال يـؤ  
ــا   ــام أم ــى ت ــز جنس ــة .     مبعج ــات الرجول ــل مقوم ــك ك ــه يمل ــم أن ــى رغ    األنث

(www.laro7ak.com/index.php?cat_id=24&art_id=2369) 
وقد عبرت الدراما عن هذا المعنى بشكل صريح من خالل فيلم سـوق المتعـة ، حيـث أن      

علية بالسجن لفترة زمنية طويلة أصبح خاللها يمارس العادة السرية بشكل دائـم  الشخص الذى حكم 
ومتصل واكتفى بها الشباعه جنسياً من خالل الخياالت واحالم اليقظة بالنساء فـى أشـكال كثيـرة ،    
وعندما جمعته الظروف بأنثى كاالتى كان يتخيلهن فى وضع جماع حقيقى مارس الجماع بفطور تـام  

أى لذة حقيقية، وبعدها مباشرة مارس العادة السرية مرة أخرى مستغالً مجرد شكل األنثى ولم يستشعر 
التى أمامه إلشباع خيالته أثناء الممارسة . وهذا يدعم حقيقة أن اإلفراط فى ممارسة العادة السرية قد 
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ا اهللا فى كل نفس لقهيفقد الشخص المتعة الحقيقة باالتصال بالنساء ، وبهذا يكون فقد أحد المتع التى خ
  .بشرية سوية 

  لتفكر في أضرار العادة السرية .با الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين
  

      العاشرةالجلسة 
  )٢( العادة السريةموضوع الجلسة :      

  حكم الدين في العادة السرية  عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

ماجاء به القرآن الكريم والسنة النبوية في مسألة العادة  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على -
  السرية .

  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أراء علماء الدين حول كل ما يتعلق بالعادة السرية . -
  الواجب المنزلي – االرشاد الدينى -المواجهة  -التعزيز الموجب     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة :إجراءات 
الجلسة ثم يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة يبدأ الباحث 

كل عمل فى الدنيا أو معاملة يجب عرضها على كتاب اهللا وسنة رسولة الكريم ، فإذا لـم  الحالية بأن 
األصل فى األشياء اإلباحة إال ما  يحرم بنص قاطع وصريح فهو حالل ، وذلك حسب القاعدة الفقهية "

حرم اهللا" ، والعادة السرية أمر موجود فى الدنيا ومنتشر وللشرع اإلسالمى حكم فيه ، فمـن معرفـة   
  الحكم تتضح لنا األمور وتستبين . 

العادة السرية والتي يعبر عنها في الفقه اإلسالمي باإلستنماء ، و تُعرف أيضاً في األحاديث و 
اإلسالمية بالخضخضة وهي عبث اإلنسان بأعضائه التناسلية عبثاً منتظماً ومسـتمراً بغيـة   الروايات 

استجالب الشهوة و اإلستمتاع . ومما يؤسف له شيوع هذه العادة السيئة و انتشارها بين الشباب بشكل 
خص واسع ، فهم يمارسونها في حياتهم بصورٍ مختلفة وعلى فترات قد تطول أو تقصر حسب حالة الش

  )(www.islam4u.com/almojib_show.php?rid=528 النفسية و الصحية و الثقافية
  -:صريح حتى نتمكن من إجابات قاطعة وسوف نسأل أنفسنا سؤال 

  هل العادة السرية حـــرام  ؟
في اآلية يشمل كل المؤمنون : "  قال المفسرون : إن قول اهللا تعالى " 

ع االستمتاعات الجنسية الخارجة عن إطار العالقات الزوجية المشروعة . أما األحاديـث التـي   أنوا
  صرحت بحرمة االستمناء فهي كثيرة نُشير إلى نماذج منها كالتالي :
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 ـ عن العالء بن رزين عن رجل عن النبى الكريم أنه سئل عن الخضخضة .. فقال الرس ول ــ
  هى من الفواحش "المعلم " 

 بن محمد بن عيسى فى نوادره عن أبيه أنه قال سئل الرسول الكريم عن الخضخضة ..  وعن أحمد
إثم عظيم قد نهى اهللا عنه فى كتابه وفاعله كناكح نفسه ، ولو علمت بما يفعله ما أكلت معه فقال " 

(قـول اهللا تعالى  فقال السائل بين لى يارسول اهللا من كتاب اهللا فيه . فقال : " " 
  (وهو مما وراء ذلك . "  

  وقد سئل رجل أحد العلماء المفسرين .. أيما أكبر الزنا أو هى ؟ فقال الفقيهه " هو ذنب عظيم قد
قال القائل بعض الذنوب أهون من بعض ، والذنوب كلها عظيمة عند اهللا ألنها معاصى ، وأن اهللا 

 .من عباده العصيان ، وقد نهانا اهللا عن ذلك ألنها من عمل الشيطان  ال يحب
  استمناء الشخص بيده يتنافى مع ما ينبغى أن يكون عليه المسلم من األدب وحسن الخلق وقد ذكر

اإلمام مالك واإلمام الشافعى رأيهما فى ممارسة العادة السرية بأنها حرام مطلقاً وحجتهم فى ذلـك  
أمر بحفظ الفروج فى كل الحاالت إال بالنسبة للزوجة وملك اليمين وذلك فى قوله عز أن اهللا تعالى 

شأنه " 
  "  ٣١ـ  ٢٩اآليات : سورة المعارج    

ذين لم يجدوا نصاً صريحاً وقاطعاً فى شأن العادة السرية فكان حكمهم عليها أما باقى األئمة ال   
  أنها مكروها ألنها ليست من مكارم األخالق وال من فضائل األعمال .

(www.facebook.com/topic.php?uid=344296776228&topic)  
  لعادة السرية .حفظ األحاديث واآليات المحرمة لالواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين ب

  
  الحادية عشرالجلسة 

  )٣( العادة السريةموضوع الجلسة :      
  االضرار الصحية في ممارسة العادة السرية  عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  اط في العادة السرية .أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على األمراض التي قد تصيبه جراء اإلفر -
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على اآلثار الصحية السيئة ممن أسرف في ممارسة العادة  -

  السرية .
االرشـاد   -أسلوب حل المشـكالت   -المواجهة  -النمذجة  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :

  الواجبات المنزلية -الدينى 
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  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       
  الجلسة : اءاتإجر

الجلسة ثم يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، يبدأ الباحث   
ممارسة العادة السرية واألفراط فيها لها العديد من األضرار الصحية والنفسية شأنها شـأن  الحالية بأن 

  أى شئ إذا ذاد عن حده إنقلب إلى ضده .
بالشخص الذى يمارسها إلى إشباع جنسى حقيقى حيث تبقى لذتها فـى   ال تصل العادة السرية  

حدود التصورات والتخيالت . وتخلق فى ذات الشخص ميال إلى اإلنطواء ، كما أن العادة السرية تعود 
األلياف العصبية على الهياج اليدوى مما يصعب ارواءها بالهياج العادى خالل عملية الجماع الطبيعى 

مرأة ، والعادة السرية تدفع صاحبها إلى اإلفراط واإلدمان عليها وطلب المزيد فالعالقـة  بين الرجل وال
الطبيعية تتطلب حضور شخصين فى مكان معين وساعة معينة بينما العادة السرية فمتى أراد الشخص 

  استطاع ممارستها وهذا بحد ذاته يدفعه إلى اإلدمان . 
فهو بعد انتهاء من الممارسة ينتابه شـعور بالـذنب   كما تسبب العادة السرية الغضب والحزن 

وأنه من الممكن أن تسبب له األمراض . وهذا الشعور يؤدى بصاحبه إلى اإلحساس بـالخوف مـن   
المجهول وكثرة األسئلة التى تراوده فى نفسه . والعادة السرية ال تؤدى إلى اللذة الجنسية الحقيقيـة ـ   

ه التقاء شخصان محبان فيتبادالن المتعة طيلة الوقت ، وهنا ليست فالجماع يعتبر حدث هام ألنه يتم ب
فقط األجهزة التناسلية التى تأخذ حقها من المتعة ولكن حتى النفس تشعر بالسعادة ـ بينما فى العـادة   
السرية ما هو إال حدث غير مهم ألنه يكون لوحدة وهو عبارة عن تفريغ فقط لمحتويـات األعضـاء   

  التناسلية .
أضرار العادة السرية أنها تنشط إفراز الغدد التناسلية مما يزيد فى الحاجـة إليهـا بعـد     ومن  

ممارستها ومما يسهل تكون العادة وروسوخها فتصير مستندة إلى حاجة فسيولوجية جسـمية يترتـب   
عليها احتمال االفراط فيها . ويالحظ أن وسيلة ممارسة العادة السرية نفسها غير طبيعية مـن حيـث   

لوضع العام بل من حيث المثيرات المحلية إذا أن درجة خشونة هذه المثيرات ودرجة حرارتها وشكلها ا
ا فى المثيرات الطبيعية وهذا يجعل من يمارس العادة السرية بكثرة قليل القدرة بعـد  هعامة تختلف عن

جـو يختلـف    زواجه على االتصال الجنسى الطبيعى وذلك بسبب تعوده ممارسة المسألة الجنسية فى
اختالفاً جوهرياً عن الجو الطبيعى وبذلك يكون إدمان االستمناء فى المراهقة سبباً من أسباب عدم توفر 

  السعادة الزوجية فى المستقبل ومع ذلك كله فإنه سبب يمكن إزالته ويمكن معالجته 
 فضالً على بعض األمراض التى تحتاج إلى عالج طبى طويل بسبب اإلفراط المـزمن فـى    

ممارسة العادة السرية مثل نزول دم مع السائل المنوى فى صورة شعيرات دموية متشعبة وظاهرة من 
خالل شفافية المنى ، عالوة على الضعف الجنسى الذى يكون نتيجة طبيعيـة الحتقـان البروسـتاتا    
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ــى  ــراط ف ــة اإلف ــا نتيج ــتمناء   والتهابه ــلية باإلس ــاد األعضــاء التناس -www.family)إجه
help.com/health/6.htm)    

  ومن اآلثار الظاهرة والملموسة لعواقب اإلفراط فى ممارسة العادة السرية :
  اإلنهاك واآلالم والضعف : -

تسبب العادة السرية إنهاك كامل لقوى الجسم وال سيما لألجهزة العصبية والعضـلية وكـذلك     
واآلم الظهر والمفاصل والركبتين إضافة إلى الرعشة وضعف البصر ، وذلك كله قد ال يكون  مشاكل

ملحوظاً فى سن الخامسة عشرة وحتى العشرينات مثالً إال أنه وفى سن يلى هذه المرحلة مباشرة تبدأ 
ن مـثال  القوى تخور ومستوى العطاء فى كل المجاالت يقل تدريجياً ، فإذا كان المراهق من الرياضيي

فال شك أن لياقته البدنية ونشاطه سيتقلصان ، ويقاس على ذلك سائر قدرات الجسم . ويقول أحد علماء 
السلف إن المنى غذاء العقل ونخاع العظام وخالصة العروق ، وتقول أحد الدراسات الطبية أن مـرة  

اس على ذلك يمكن قذف واحدة تعادل مجهود من ركض ركضا متواصال لمسافة عدة كيلو مترات وللقي
  لمن يريد أن يتصور األمر .

  عدم اإلهتمام بالمستقبل : -
يعلم الجميع أن ظروف الحياة من عمل وكسب وتعليم وغيره لم تعد بـذلك الشـئ السـهل ،      

فالقبول بالجامعات أصبح يتطلب معدالت مرتفعة ، والحصول على وظيفة جيدة أصبح يتطلـب هـو   
مهارات وخبرات عملية إضافة إلى شهادات فـى اللغـة االنجليزيـة    اآلخر معدالت مرتفعة مدعمة ب

والكمبيوتر وغيرهما ، وكل هذا أصبح متطلب رئيسى لمن أراد تكوين أسرة وتوفير مصـدر دخـل   
مناسب لحياته وأسرته. وكل ذلك لن يتحقق إال بوجود عقل ناضج ملئ بالمعلومات األكاديمية وكـذلك  

لتدريب الميدانى واكتساب الخبرات العملية فى اإلجازات ، ويتطلـب  بالمهارات والقدرات األخرى وا
أيضاً نشاط بدنى وصحة جيدة ، واستيقاظ مبكر وانتظام فى العمل قد يصل إلى عشر ساعات يومياً ، 
وغير ذلك من األمور التى لم يكن يحتاجها من سبقونا بحكم سهولة الحياة على زمانهم إال أنها أصبحت 

يوم . فكيف سيقوى مدمن العادة السرية على كل ذلك وهو غارق ومنعزل فى بحـور  ضرورة ملحة ال
  الشهوة المحرمة وهذه العادة السيئة  أى عقل وأى جسم بعد ذلك يقوى على مواجهة كل هذا ؟  

وقد يرد سؤال على الذهن أن هناك أناس غارقون فى شهواتهم ولذاتهم متمسـكين بتعلـيمهم     
يهم شيئاً من التأثر المذكور ، والجواب على ذلك هو أن التجربة والواقع أثبتا لنا ووظائفهم وال يبدو عل

أن أمثال هؤالء من المستحيل أن يستمروا لفترة طويلة وال سيما مع تقدم السن وهم على نفس المستوى 
               من النشاط والحيوية ، ومن ناحية أخرى نجد أمثال هؤالء من أكثر المفـرطين فـى العبـادات فـال     
                  صالة وال صوم وال تفريق بين الحالل والحرام فهم يحيون حياة دنيوية مطلقـة شـأنهم فـى ذلـك     
شأن الكفار فحياتهم ال تتسع إال للعمل والشهوات ، وللمسلم أن يتخيل لو مات أمثال هؤالء وهم على 
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ــا        ــالى ؟ وقان ــد اهللا تع ــآلهم عن ــون م ــف يك ــال فكي ــذا الح ــب ه ــؤ المنقل  اهللا س
(www.bl101.net/forums/?showtopic=131116&pid)  

  . العادة السرية من الناحية الصحيةلتفكر في أضرار الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با 
  

  الثانية عشرالجلسة 
  )٤( العادة السريةموضوع الجلسة :      

  الزوجية تأثير العادة السرية على الحياة    عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على األثار السلبية التي تصيب المفرط في العادة السرية عند  -

  مرحلة الزواج .
لزوجية أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على تأثير العادة السرية على انعدام الشعور بالسعادة ا -

  عند الجماع الطبيعي .
أسـلوب حـل    -المواجهـة   -التنفيس االنفعالى  -لعب الدور  -المحاضرات  الفنيات المستخدمة :

   الواجب المنزلي – االرشاد الدينى -المشكالت 
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

  الجلسة : إجراءات
الجلسة ثم يبدأ إجراءات ة السابقة ، الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسيبدأ الباحث   

دائماً يفكر كل إنسان أثناء فترة المراهقة فى حياته الزوجية مستقبالً ويحلم بشريكة حياتـه  الحالية بأن 
وكيف يعيش حياته الزوجية ، وخصوصاً حياته الجنسية ،  ومما الشك فيه أن العادة السرية لها دور 

ل الزواج وبالتالى فإن اإلفراط فى ممارستها البد وأن يكون له أثر كبير فى الحياة الجنسية للمراهق قب
  كبير على الحياة الزوجية فى المستقبل .

يالحظ أن وسائل ممارسة العادة السرية غير طبيعية من حيث الوضع العام بل مـن حيـث   و  
تختلف عمـا   المثيرات التى تستخدم إذا أن درجة خشونة هذه المثيرات ودرجة حرارتها وشكلها عامة

فى المثيرات الطبيعية وهذا يجعل من يمارس العادة السرية بكثرة قليل القدرة بعد زواجه على االتصال 
الجنسى الطبيعى وذلك بسبب تعوده ممارسة المسألة الجنسية فى جو يختلف اختالفاً جوهرياً عن الجو 

ب عدم توفر السعادة الزوجيـة فـى   الطبيعى وبذلك يكون إدمان االستمناء فى المراهقة سبباً من أسبا
  المستقبل على النحو التالى : 
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  العجز الجنسى ( سرعة القذف ، ضعف االنتصاب ، فقدان الشهوة ) : -
ينسب الكثير من المتخصصين تناقص القدرات الجنسية للرجل من حيث قوة االنتصاب وعدد   

م االستمتاع به إلى اإلفـراط فـى   مرات الجماع وسرعة القذف وكذلك تقلص الرغبة فى الجماع وعد
ممارسة العادة السرية . وهذا العجز قد ال يبدو ملحوظاً للشاب وهو فى عنفوان شبابه ، إال أنه مع تقدم 
السن تبدأ هذه األعراض فى الظهور شيئاً فشيئاً ، فكم من الرجال يعانون من هذه األعـراض اآلن ؟  

على العيادات التخصصية أصبح أمر معتادا لمعالجـة   وأصبحت حياتهم الزوجية غير سعيدة وترددهم
مشاكلهم الجنسية . ومن العجيب أن كثير من فئات المتزوجين يترددون على العيادات الطبية لمعالجة 
مشاكل العجز الجنسى بمختلف أنواعه إال أنه ومن المؤلم أن أعداد كبيـرة فـى أعمـار الثالثينـات     

دث الدراسات التى قامت بها بعض الشركات النتجة لبعض العقاقير واألربيعينات . وهذا ما تؤكده أح
المقوية للجنس وأن معظم هؤالء الرجال يدفعون أمواالً طائلة على عقاقير وعالجات تزيـد وتنشـط   

  قدراتهم الجنسية حتى وان زادت هذه العقاقير من تدمير الجهاز العصبى لديهم .
  اج :استمرار ممارسة العادة السرية بعد الزو -

يظن الكثيرون من ممارسى العادة السرية أن هذه العادة هى مرحلة وقتية حتمتهـا ظـروف    
الممارسين من قوة الشهوة فى فترة المراهقة والفراغ وكثرة المغريات ويجعل البعض اآلخر عدم قدرته 

قد يجد حجـة  على الزواج المبكر شماعة يبرر بها ويعلق عليها أسباب ممارسته للعادة السرية بل انه 
قوية عندما يدعى بأنه يحمى نفسه ويبعدها عن الوقوع فى الزنا وذلك إذا نفس عـن نفسـه وفـرغ    
الشحنات الزائدة لديه ، وعليه فان كل هؤالء يعتقدون أنه وبمجرد الزواج وانتهاء الفترة السابقة ستزول 

ع به رغباته بالطرق المشروعة . هذه المعاناه وتهدأ النفس وتقر األعين ويكون لكل من الجنسين ما يشب
إال أن هذا االعتقاد يعد من االعتقادات الخاطئة والهامة حول العادة السرية ، فالواقع أثبت أنه متى ما 
أدمن الممارس عليها فلن يستطيع تركها والخالص منها فى الغالب وحتى بعد الزواج . بل أن البعض 

ث يشعر كل من الزوجين بنقص معين وال يتمكنـا مـن   قد صرح بأنه ال يجد المتعة فى سواها ، حي
تحقيق اإلشباع الكامل مما يؤدى إلى نفور بين األزواج ومشاكل زوجية قد تصل إلى الطالق ، أو قد 
يتكيف كل منهما على ممارسة العادة السرية بعلم أو بدون علم الطرف اآلخر حتى يكمل كـل منهمـا   

  الجزء الناقص فى حياته الزوجية .
  تعدد الطالق والزواج والفواحش : -

زوجة الممارس للعادة السرية قد التصل لنفس مستوى اإلغراء واإلثارة الـذى عليـه نسـاء      
الخداع والترويخ فى األفالم والقنوات اإلباحية ، وذلك فى نظر مدمن الخيال واألوهام ولن تبلغ فـى  

الوردى الزائف الذى اعتاد أن يصل للنشوة درجة إقناعه إلى درجة أولئك الالتى يعشن فى عالم خياله 
واالستمتاع الكامل معه ولذلك فهو قد يفشل فى الوصول إلى نفس االستمتاع مع زوجته ويترتب على 
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ذلك فتور جنسى معها مما يدعوه فيما بعد إلى التفكير فى الطالق والزواج بامرأة أخرى تحقق له ذلك 
زوجته األولى فيطلق ثم يتزوج بأخرى وتبقى نفس المشكلة أو  اإلشباع المفقود ظنا منه أن المشكلة فى

أنه يبقى على زوجته ولكنه يلجأ إلى الوسائل المحرمة لتحقيق ذلك ، وبالتال يقع الشخص فى حلقـة  
مفرغة من المحرمات أمالً فى الوصول إلى غايته ، وليته يعلم أن المشكلة منذ البداية فى العادة السرية 

لم يكن يمارسها ال يصل لتلك المرحلة من العناء والجهد للوصول إلى اإلشباع فأقـل   ، ودليل ذلك أن
  الحالل يكفيه لتحريك شهوته والوصول إلى القذف واالستمتاع مع زوجته .

  إهمال رعاية األهل واألوالد : -
ت من إن مدمن العادة السرية يكون كل همه منصباً على إشباع تلك الغريزة وإنفاق المال والوق  

أجل توفير ما يشبع له هذه الرغبة وبالتالى فهو قد ينصرف عن أهله ومسئولياته الهثا وراء نزواته فقد 
تجده كثير السهر خارج البيت أو المبيت فى أماكن يستطيع فيها توفير الجو المالئم لتحريك الشـهوة  

مبتلى أن يرعى أهل أو ذريـة  وممارسة العادة السرية . وإذا كان األمر كذلك فهل يستطيع مثل هذا ال
حق الرعاية ، وهل سيدرى فيما إذا كانت أخته أو زوجته أو ابنته غارقه هى األخرى فى وحل آخر أم 
  ال ؟ وهل سيتفرغ تربية أبنائه تربية سليمة ؟ وهل يمكنه حماية أهل بيته وذريته وأداء األمانة فيهم .
www.twbh.com/index.php/site/article/read2944/)(  

  تفكر في أضرار العادة السرية على الحياة الزوجية .الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين بال
  

  الثالثة عشر  الجلسة
  )٥( العادة السريةموضوع الجلسة :      

  حقيقة الجماع الطبيعي    عنوان الجلسة :
   :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  وامرأة . تعرف المراهق المعاق سمعياً على ما يحدث أثناء الجماع الطبيعي بين رجلأن ي -
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على كيفية تكون الجنين نتيجة الجماع الطبيعي . -

   الواجب المنزلي – االرشاد الدينى -لعب الدور  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  حية لعملية اإلخصاب وتطور الجنين حتى الوالدةصور توضيوسائل مساعدة : 

  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       
  الجلسة : إجراءات
الجلسة ثم يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، يبدأ الباحث   

ولى انتاج ذرية جديدة الجماع الجنسى بين الرجل والمرأة خلقه هللا تعالى ألداء مهمتين ، األالحالية بأن 
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إلعمار الكون والثانية للحصول على المتعة واللذة والراحة الجسدية ، ولكى تتم عملية الجماع الجنسى 
بالشكل الطبيعى الذى رسمه اهللا لعباده يستلزم عدة مراحل تبدأ بجهاز تناسلى سليم للرجل يمارس عمله 

الحيوان المنوى داخل رحم األنثى ، ومن هنا تبدأ  بشكل مالئم وجهاز تناسلى سليم للمرأة ، حتى يستقر
  رحلة جديدة تعرف برحلة اإلخصاب حتى خروج إنسان جديد للحياة .  

  االلتقاء الجنسى بين الرجل والمرأة يمر بأربعة مراحل كاآلتى :ف  
 : عضو رخو مدلى إلى عضو منـتفخ  من  العضو الذكرىوهو الحادث الذى به يتحول  االنتصاب

يختلف من  القضيبهذا وصب الحيوانات المنوية فيه . وحجم القيام بوظيفته له قادراً على مما يجع
. والعوامل التـى  فرد آلخر ، المهم هو أن يقوم بدوره الذى خلقه اهللا من أجله على الوجه األكمل 

 سواء فى الواقع أو من خـالل األفـالم المثيـرة   يمكن أن تثير االنتصاب عديدة ، فرؤية المرأة 
هى عوامل رئيسية كما فى العادة السرية لك القضيب دورائحتها ومالمستها ووالمجالت واإلنترنت 

باعثة على االنتصاب ، غير أن النوم الطويل وامتالء المثانة فى الصباح من شـأنها أن يحـدثا   
الته االنتصاب أيضاً فى كثير من األحيان . وتختلف القدرة على االنتصاب باختالف عمر الفرد وح

الصحية فبينما هى نامية إلى أقصى الحدود لدى الرجل البالغ نجدها تتضاءل حتى تختفى تمامـا  
لدى الرجل المسن . وهناك أمراض تسمى أمراض العنة تقضى على هذه القدرة ، وكذلك اإلفراط 

  فى ممارسة العادة السرية وانهاك القوى الجنسية .
  : التى تتم بين الرجل والمرأة وفيها يظهر الـدور الرئسـى    وهو العملية الجنسية الكاملةالجماع

لإلنتصاب حيث ال تتم العملية الجنسية بدونه ، ومن هنا يمكن القول أن مسألة الجماع هى مرحلة 
وبعد زمن يطول أو يقصر تبعاً لألفراد يحـس  تالية وقائمة على مسألة االنتصاب ال تتم بدونه ، 

 ويحدث اإلمناء .ماع تعرف برعشة الج الشريكان برعشة

  : هو إفراغ السائل المنوى والذى يحتوى على الحيوانات المنوية عن طريق القناة البولية اإلمناء
. أما آلية اإلمناء فمن المحتمل أن يكون سببه ازدياد ضغط السائل المنوى الذى داخل رحم المرأة 

اء مما يجعله يقتحم الطريق فتنفـتح  يتجمع عند بدء الجماع فى األكياس المنوية وراء قنوات االمن
الفوهات أمامه على دفعات ويخرج المنى فى سلسلة من الدفعات إلى القناة البوليـة ومنهـا إلـى    
الخارج . وفى الوقت الذى يثير فيه احتكاك القضيب بالمهبل رعشة اللذة لدى الرجل يثير هـذه  

متناسقاً ينبغى أن تصل المـرأة إلـى   الرعشة نفسها لدى المرأة ولكن لكى يكون الجماع منسجماً 
لحظة الرعشة فى ذات اللحظة التى يحدث فيها اإلمناء إذ أن المنى الذى ينسكب فى قاع المهبـل  

 وفوهة عنق الرحم يوصل لذة المرأة إلى أقصاها .

 : وما أن يتم االمناء حتى تتباطأ حركة الشريكين وتنقلب شيئاً فشيئاً إلى هدوء متزايد  االسترخاء
يستحوذ عليهما فتهدأ ضربات القلب وبعود التنفس إلى حالته الطبيعية ويستولى على الزوجين تعب 
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لذيذ يميز الصالت الجنسية المنسجمة الموفقة وتعود األعضاء التناسلية إلى حالة الراحة فيرتخـى  
 القضيب ويعود إلى حجمه الطبيعى .

 : لها التى ذكرناها مجرد خطوة لمراحل ولعل عملية االلتقاء الجنسى بكل مراح اإلخصــاب
أخرى تبدأ داخل رحم المرأة تتجلى فيها قدرة الخالق العظيم فى نبت مخلوق جديد ، حيث أن 
الحيوان المنوى الذى تتدفق من خالل منى الرجل إلى رحم المرأة يبدأ رحلة جديدة . فتقدر عدد 

إلى الرحم وربما كان ذلك بفعل جاذبية  الحيوانات المنوية بعدة ماليين تتحرك بنشاط زائد متجهة
خاصة لم يكتشف سببها حتى اآلن ، وتخرج المرأة من المبيض فى الغالب بويضة واحدة تندفع 
الحيوانات المنوية نحوها، وفى نقطة ما من هذه الرحلة يلتقى حيوان أو أكثر بالبويضة ويصطدم 

ويندفع داخلها بينما ينفصل ذنبه ويظل رأسه بسطحها ويخترق هذا الرأس جدار البويضة الخارجى 
ملتصقاً بالسطح الخارجى للجدار ، وفى الحال يحدث شئ غريب وهو تصلب جدار البويضة حتى 
ال تستطيع الحيوانات المنوية األخرى اختراقه ، ويتحد رأس الحيوان المنوى مع نواة البويضة 

م وتنقسم انقسامات كثيرة متوالية حتى تصبح بيضة كاملة ومنذ ذلك الحين تبدأ البيضة بالتضخ
مكونة عددا هائالً من الخاليا  ولذلك يخرج الطفل مزيجا من صفاتهما الجسدية ، بعد ذلك تتعلق 
البويضة بجدار الرحم ملتصقة بغشاءه المخاطى ويغطيها هذا الغشاء بجزء منه يسمى الغشاء 

البويضة عن طريق االنقسام الخلوى  المؤقت يحيط بالبويضة ويربطها إلى جدار الرحم ، وبعد نمو
تتحول إلى نطفة تكسوها أغشية عديدة مختلفة وينطلق بطنها كيس يلتصق بجدار الرحم لضمان 
ثبات النطفة وما يلبث هذا الكيس أن يضيق ويرق حتى يصبح الحبل السرى الذى تمر فيه األوعية 

نين فى تزايد خالل تسعة شهور وبعده التى تربط دورة الجنين الدموية بدورة األم . ويظل حجم الج
 .لرحم حتى يدفع الطفل إلى الخارج تتوالى انقباضات ا

)(www.jazan4u.com/vb/showthread.php?t=255041   
  ن الجنين .تفكر في كيفية تكويالواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين بال

  
  الجسلة الرابعة عشر

  )٦( العادة السريةموضوع الجلسة :      
  تأثير العادة السرية على التحصيل الدراسي    عنوان الجلسة :
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على االضرار الصحية التي تسببها العادة السرية  :  أهداف الجلسة

  وتؤثر سلباً على التحصيل الدراسي .
  الواجب المنزلي – أسلوب حل المشكالت -المواجهة     ات المستخدمة :الفني

  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       
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  الجلسة : إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

دراسة ، والمراهق خالل هذه الفترة يكون عمله فترة المراهقة دائماً تتزامن دائماً مع فترة الالحالية بأن 
األساسى هو التحصيل الدراسى ، واإلفراط فى العادة السرية فى هذه المرحلة يعود بأسباب مباشـرة  
على ضعف عملية التحصيل الدراسى ، وبالتالى يصبح المراهق فى مشكلة حقيقية بين ضعف تحصيله 

  ة عن اإلفراط فى ممارسة العادة السرية .   الدراسى واألضرار الصحية والنفسية الناتج
  ومن أهم آثار اإلفراط فى العادة السرية على التحصيل الدراسى ما يلى :   

 : الشتات الذهنى وضعف الذاكرة  
المفرط فى ممارسة العادة السرية يفقد القدرة على التركيز الذهنى وتتناقض لديه قدرات الحفظ   

ن ذلك شتات فى الذهن وضعف الذاكرة وعدم القدرة علـى مجـاراة   والفهم واالستيعاب حتى ينتج ع
اآلخرين وفهم األمور فهما صحيحاً . وللتمثيل على ذلك يالحظ أن الذى كان من المجـدين دراسـياً   

  سيتأثر عطاؤه وبشكل الفت للنظر وبطريقة قد تسبب له القلق وينخفض مستواه التعليمى .
 : اإلفساد الحسى لخاليا المخ  

العادة السرية ليست فعال يقوم به الممارس بشكل مستقل من دون أن يكون هناك محـرك  إن   
  وباعث ومصدر لها ، بل إن لها مصادر تتمثل فيما يلى :

  أ) مصدر خارجى / وهو ما يتوفر من صور وأفالم وغير ذلك أو مناظر حقيقية محركة للغريزة 
خياالً جنسياً يدفع إلى تحريك الشهوة ، وهذا ب) مصدر داخلى / من عقل الممارس لها والذى يصور 

الخيال إما أن يكون مع شخصيات حقيقية مهن عالم الوجود المحيط بالممارس أو من خياله الوهمى . 
هذا الخيال الجنسى من خصائصه أنه ال يتوقف عند حد وال يقتصر عند قصة واحدة ومتكررة ألنه لو 

هوة والوصول للقذف لذلك فهو خيال متجدد ومتغير يومـا  كان كذلك لتناقصت قدرته على تحريك الش
بعد يوم تتغير فيه القصص والمغامرات حتى يحقق اإلشباع . ودعنا نتخيل مثالً أن خاليا الذاكرة هى 
عبارة عن مكتبة لشرائط الفيديو هل يمكن أن تتخيل كم سيكون حجم الشرائط أو بـاألحرى الخاليـا   

قارنة بالخاليا المخصصة للمعلومات الدراسية مثالً أو غيرهـا مـن   المخصصة فقط للخيال الجنسى م
المعلزمات النافعة. لو استطعنا فعالً قياس هذا الكم الهائل من الشرائط أو الخاليا وأجريت هذه المقارنة 
لوجدنا أن تلك الخاليا المحجوزة لخدمة الجنس وخياله الخصب تتفوق بشكل ليس فيه أى وجه للمقارنة 

ببساطة شديدة ألن الخيال الجنسى أمر متجدد ومتكرر فى الزمان والمكان بعكـس األنـواع    والسبب
األخرى من المعلومات والتى يحدد لها مكان مثل المدرسة أو زمان مثل أيام اإلمتحانات ، لذلك تبقـى  
معلومات الجنس متزايدة بشكل مخيف بينما تتناقص أى معلومات أخـرى بسـبب اإلهمـال وعـدم     

    . خدام المستمراالست
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والشك بأن الممارس ال يشعر بهذه المقارنة فى مراحل عمره المبكرة ألنه ال يـزال بصـدد     
الحصول على نوعية المعلومات النافعة وغير النافعة ، إى أنه وبمجرد التوقف عن الحصـول علـى   

علومات الدراسية فى المعلومات الدراسية مثالً سيالحظ أن كل شئ قد بدأ فى التالشى مثلما يحدث للم
أجازة الصيف، حيث تتجمد خاليا التحصيل العلمى وتصبح مثل شرائط الفيديو القديمة التى يمسـحه  
صاحبها ويسجل عليها فيلما جديداً ليستغل بذلك خاليا المخ غير المستخدمة ، وشيئاً فشيئاً لن يبقى أى 

للهو بعد طرد كل ما هو مفيد ونافع مـن  معلومة مفيدة فى تلك الخاليا وتكون كلها محجوزة للجنس وا
علوم دينية ودنيوية ، للتثبت من ذلك يمكن سؤال أى شاب من مدمنى العادة السرية فيما إذا كان قـد  

  بقى اآلن فى ذهنه شئ بعد انتهاء الدراسة .
 : تعطيل القدرات  

ما بين ممارسة  وذلك بتولد الرغبة الدائمة فى النوم أو النوم غير النتظم وضياع معظم الوقت  
العادة السرية وبين النوم لتعويض مجهودها مما يترتب عليه االنطواء فى معزل عن اآلخرين وكذلك 

  ) www.saaid.net/Minute/mm44.htm(التوتر النفسى 
  رار العادة السرية على المذاكرة والتركيز .لتفكر في أضالواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با

  
  الخامسة عشرالجلسة 

  )٧( العادة السريةموضوع الجلسة :      
  تأثير العادة السرية على الهوية الجنسية  عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  نحة االهية يجب المحافظة عليها .أن يشعر المراهق المعاق سمعياً برجولته كم -
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على تأثير العادة السرية على االحساس بالهوية الجنسية .  -

أسـلوب   -المواجهة  -التعزيز الموجب  -التنفيس االنفعالى  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  الواجب المنزلي – حل المشكالت

  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       
  الجلسة : إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

الهوية الجنسية مصطلح يقصد به إحساس الفرد برجولته وأنها منحة من اهللا يجب المحافظة الحالية بأن 
الجنسية ، وهذه الغريزة لها تصريف محدد فى  عليها ، وأنه خلق بصورة معينة تحوى داخلها الغريزة

إطار شرعى يشعر الفرد بالرضا عن نفسه ، وال يخجل من فضح أمره أمام اآلخرين ، ولكن ممارسة 
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العادة السرية تخل بهذه الهوية الجنسية ، والتعطى صورة كاملة وناضجة عن الفـرد أمـام نفسـه ،    
  وبالتالى تنعكس على معاملته مع اآلخرين .  

ممارسة العادة السرية تؤثر على عدم االحساس بالهوية الجنسية وبالتالى تجعل الفرد دائمـاً  و  
  إطار نفسى هدام ، ومن أهم هذه اآلثار ما يلى : ـ

  شعور الندم والحسرة : -
من اآلثار النفسية التى تخلقها هذه العادة السيئة اإلحساس الدائم باأللم والحسرة حيـث يؤكـد     

يها على أنها وان كانت عادة لها لذة وقتية تعود عليها الممارس وغرق فى بحورها دون أغلب ممارس
أن يشعر بأضراراها وما يترتب عليها إال أنها تترك لممارسيها شعورا بالندم واأللم والحسرة فورا بعد 

  الوصول أو القذف وانتهاء النشوة ألنها على األقل لم تضف للمارس جديداً .
  دئ والقيم :سقوط المبا -

ينساق بعض الممارسين للعادة السرية وراء فكرة ورأى خاطئ يعتمد على أن ممارستها مهـم    
لوقاية الشاب من الوقوع فى الزنا والفواحش وأننا نعيش فى زمن تكثر فيه الفتن واالغراءات والبـد  

لفتن إال أن الحقيقـة  للشاب من ممارستها من أجل إخماد نار الشهوة وتحقيق القدرة على مقاومة هذه ا
المؤلمة عكس ذلك تماماً . فالقصص الواقعية ومصارحة بعض الممارسين أكدت على أن ما حدث مع 
كثير من الذين تورطوا فى مشاكل أخالقية رغم أنهم نشئوا فى بيئة جيدة ومحافظة على القيم والمبادئ 

وة الجنسية والتى من أهم أدواتهـا  وكان السبب الرئيسى فى تلك االنحرافات ال يخرج عن تأثير الشه
العادة السرية . فنجد الممارس فى بداية مشواره مع العادة السرية كان ذو تربية اسالمية وقيم ومبادئ 
إال أنه بمرور الوقت يجد رغباته الجنسية فى تزايد وحاجته إلى تغذية خياله الجنسى بالتجديـد فيـه   

قق له كما تقدم بتكرار المناظر والقصص أو باالستمرار فـى  واإلثارة تكبر يوما بعد يوم وذلك لن يتح
تخيل أناس وهميون ليس لهم وجود ومن هنا يبدأ التفكير فى إيجاد عالقات حقيقية مـن محيطـه أو   
بالسفر وغير ذلك الكثير من الطرق التى يعلمها أصحابها . قد يكون فى بادئ األمر رافضأ لذلك بـل  

خيال على أرض الواقع ألنه اليزال ذو خلق ودين ولكن المرة تلو المرة وال يتجرأ على تحقيق ذلك ال
وبتوغل خياله الجنسى وبما يشاهده من أفالم ووسائل محركة للجنس ، فتأخذ مبادئ هؤالء الشباب فى 
االنهيار حتى يصبحون فى النهاية أناس بمفهوم الحيوانات ال يحكمهم دين وال مبدأ وما هم إال عبيـد  

  قادون وراء خيالهم ورغباتهم الجنسية .مسيرون من
ويتبدد ذلك االعتقاد الخاطئ وتكون هذه العادة بدال من أن تحمى الشباب مؤقتا من الوقوع فى   

المحرمات إال أنه وبالتدريج فيها وإدمانها تكون سببا فى ماقد يحدث مع كثير الممارسين والمدمنين من 
نا أو اللواط وما يترتب عليه من أمـراض جنسـية وسـؤ    نهاية أليمة فى معظم الظروف كادمان الز

  . نقلب فى اآلخرة حفظنا اهللا منهالم
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(www.ahlcairo.yoo7.com/search?search_author=Admin&show_results) 
لتفكر في كيفية الحفاظ على نفسه من ممارسـة العـادة   باحث المراهقين باالواجب المنزلي : يكلف ال

  السرية.
  

  عشر السادسةالجلسة 
  )٨( العادة السريةموضوع الجلسة :       

  أثر االرتقاء بالرغبة الجنسية  عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  لمعاق سمعياً على فائدة المحافظة على النفس من الموبقات .أن يتعرف المراهق ا -
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على طرق االرتقاء بالرغبة الجنسية . -

الواجبـات   -االرشـاد الـدينى   -أسلوب حل المشكالت  -التعزيز الموجب     الفنيات المستخدمة :
  المنزلية 

  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       
   جلسة :ال إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

الرغبة الجنسية ال تختلف عن الرغبات األخرى ، فنحن نرى أن غريزة الجوع لـدى أى  الحالية بأن 
تناولها غذائها ،  إنسان غير مهذب أو منضبط فى سلوكه يشبعها بشكل ال يختلف عن الحيوانات أثناء

وهنا يتدخل ما يعرف باآلداب اإلجتماعية لتهذيب سلوك الفرد فى تناوله لطعامه ، وكذلك كل غرائـز  
البشر تصبح حيوانية مالم تهذب . والرغبات الجنسية لها من السلوك األخالقى واإلجتماعى النصيب 

  األعظم  لما لها من أهمية مفرطة فى حياة البشر .  
جنسية موجودة عند كل إنسان طبيعى فهل يعنى ذلك إشباعها كيفما اتفق وفـى كـل   الرغبة ال  

أوان؟ بالطبع ال ، إن إشباعها بصورة مشروعة أخالقيا واجتماعياً ال يمكن أن يتم إال بالزواج وكـل  
طريقة غيره مرزولة وخارجة عن الطبيعة فمعاشرة العاهرات تهدد الصحة وتحط األخالق ، وحـب  

خطر كبير على التوازن العاطفى والعادة السرية ضرر على اإلرادة كما ينهك اإلسـراف  ذات الجنس 
  فيها الجسم ويضنيه .

فالعفة ال يمكنها أن تضر بالجسم وال بالتفكير وانها أيسر احتماال مما يروجـه دعـاة السـؤ       
شاهد المثيرة نجـوا  فالرغبات ال تظهر إال بمنبهات خارجية فإذا تجنبوا المعشر السئ والقراءات والم

  جميعاً من العيش فى جو جنسى مرذول .
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فإذا توفرت القناعة بضرورة ترك ومحاربة هذا البالء وشعور الرغبة فى االنتصار على هذا   
اإلدمان يكون ذلك هو أول خطوة فى طريق العالج ، وستكون باقى الخطوات سهلة ميسرة إن شاء اهللا 

الشرسة ، نعـم هـى    ةوالصبر من أجل االنتصار فى هذه المعركمتى ما صدقت النية وتوفر الجهاد 
معركة شرسة وال يتوقع أنها مجرد عادة سيئة انغمس فيها الممارس للتسلية ومتى أراد الفكـاك منهـا   
واإلقالع عنها تحقق له ذلك بمنتهى السهولة . فتجارب الكثيرين أثبتت أنهم بمجرد أن بدءوا فيها لـم  

عد الزواج وحتى بعد تقدم السن ، فهى حرب ضروس واألعداء فيها كثيـرون  يستطعوا تركها حتى ب
ويعرفون متى وكيف وأين يؤثرون وهم " النفس األمارة بالسوء  وساوس الشيطان ، أصدقاء السوء ، 
نساء السوء والسفور والعهر والفساد ، الفحش فى اإلعالم واألفالم اإلباحية ، الصور الفاجرة والغنـاء  

، ال يتوقع أن النصر فيها يأتى دفعة واحدة أو بشكل مفاجئ بل هو عالج يجب أن يراعى فيه  الخليع "
التدرج الصادق والتسلسل المنطقى . فلنبدأ خطوة خطوة على طريق العالج والوقاية لالرتقاء بالرغبة 

  الجنسية إلى أسمى معانيها وذلك على النحو التالى : ـ
  ات الخمس فى المساجد :مجاهدة النفس على أداء الصلو -

ليحرص الممارس للعادة السرية على أداء الصلوات الخمس فى المساجد حرصـاً شـديداً وال     
يتقاعس أو يتأخر فى أدائها ، فإن أداءها فى المسجد واجب على الذكور يجعلهم دائماً فى حالة طهارة 

لتعلم اإليمـان والصـبر ومقاومـة    دائمة من الجنابة باإلضافة إلى أن المرء يكون فى مدرسة ميدانية 
الشيطان كالذى يتعلم السباحة بممارستها فى حمام سباحة وليس بقراءة كتب عنها فقط . ليجب داعـى  
اهللا وليذهب إلى أقرب بيت من بيوت اهللا ، ليلجأ إليه سبحانه ويطلب المساعدة والعون لقهر األعـداء  

لدخول بينه وبين خالقه عند الوقوع فيهـا مـرة   والتغلب على الشهوات ، وال يجعل للشيطان فرصة ل
أخرى بل ينهض بعد ممارستها فوراً ويغتسل من الجنابة ثم يتوضأ للصالة التى تليها ويستعد ألدائهـا  

  فى المسجد وبذلك سيجد أن معدل ممارستها قد بدأ فى التناقض تلقائياً وبشكل ملحوظ .
  التمسك بأداء النوافل غير المفروضة -

اهللا سبحانه وتعالى بأنه يكون مع اإلنسان وفى سمعه وبصره ويده وقدمه ( بكيفيـه ال   أخبرنا  
نعلمها ) وذلك يكون إذا أدى العبد الفرائض ثم لجأ إليه سبحانه بأداء النوافل غير المفروضة من صالة 

ف وصوم وصدقة وغير ذلك من فعل الخيرات ( كما جاء فى الحديث القدسى ) ، وال شك أن ذلك شر
عظيم وفرصة ال تعوض ينبغى أن نتحراها ونسعى لتحقيقها وعندها لن يكون من السهل على السمع 
أن يستمع للهو أو على البصر بالنظر إلى المحرمات أو على اليد لممارسة العادة السرية أو على القدم 

الليل وكذلك صيام  بالمشى إلى أماكن الفواحش لنحرص على أداء النوافل كالسنن الرواتب والوتر وقيام
االثنين والخميس أو اليام البيض من كل شهر والتصدق كثيراً وكل ذلك عل سبيل المثال ال الحصـر  
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-http://ahlakalam.to-relax.net/t376(فخزائن اهللا ال تنفذ واهللا تعالى ال يمل حتى يمل العبـد  
topic.(  

  اء :ـإلتــزام الدع -
رب العزة والجالل وال سيما فى السجود أن يعينه ويمنـع  ليلزم الممارس الدعاء والطلب من   

عنه البالء وان ينصره على شيطانه ونفسه بالسوء وأن يغنيه بالحالل عن الحرام وأن يغفر له ما بدر 
منه فى حق نفسه وفى حق رب العزة والجالل ، وليظهر هللا الخضوع والذل والضعف والعجز عـن  

يقه سبحانه وسيجد اهللا خير معين له متى ما كانـت النيـة صـادقة    مقاومة هذا العدو إال بعونه وتوف
لالستقامة . ومن هنا يمكن أن نالحظ أن تقصير الكثيرين اليوم فى اللجوء إلى اهللا عز وجل والقيام بما 
ذكر سببا رئيسياً فى انتشار الفواحش ومنها العادة السرية وعدم القدرة على مقاومتها . ومن األدعيـة  

  للجهاد ضد النفس والهوى مايلى : المأثورة
 اللهم أعنى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك  
 اللهم انى أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى 
  رب أعوذ بك من همزات الشياطين ، وأعوذ بك رب أن يحضرون 
     اللهم حبب إلى اإليمان وزينه فى قلبى ، وكره إلى الكفر والفسوق والعصـيان ، واجعلنـى مـن

 دين الراش
 ربنا التزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب 
  اللهم أعننى بحاللك عن حرامك ، وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك    

                              www.rbnaway.com/vb/showthread.php?p=100)(  
  تقوي عزيمته وترفع من شأن ذاته .األدعية  الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين ببعض

  
  عشر السابعةالجلسة 

  )٩( العادة السريةموضوع الجلسة :      
  طرق الوقاية من العادة السرية  عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

  التاليين :يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين   
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أفضل وأسهل األساليب في الوقاية من العادة السرية . -
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أن الوقاية من العادة السرية لها العديد من الفوائد في الحياة  -

  بصفة عامة .
الواجبـات   -االرشاد الـدينى   -مشكالت أسلوب حل ال -التعزيز الموجب     الفنيات المستخدمة :
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  المنزلية 
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

   الجلسة : إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

ـ الحالية بأن  دة أوجـه ، فـإذا   العادة السرية مشكلة شأنها شأن أى مشكلة لها عقدة ولها حلول على ع
توافرت الرغبة الحقيقية للخالص من هذه المشكلة فعلينا أن نبحث عن حلول هذه العقدة من النواحى 
الطبية والنفسية واالجتماعية معاً ، وسوف نوضح عدة أراء حاولت جاهدة البحث عن وسائل فعالـة  

  للتخلص من مشكلة العادة السرية . 
ن نتعرف على الطرق المؤدية إلى هذه العادة السيئة أوالً حسب لمعرفة طرق الوقاية ال بد و أ

رأي علماء التربية أن المراهقين في الغالب يتعرفون على هذه العادة الضارة و القبيحة بطرق عـدة  
  منها :

  قراءة مقال أو كتاب يتحدث بدقة و تفصيل عن هذه الممارسة فيتعلم الشباب كيفيتها و يمارسونها . -
  شاف الشاب لهذه الممارسة تلقائياً من خالل لمسه لعضوه التناسلي و شعوره بلذة العبث بعضوه اكت -
تعلُّم هذه العادة عن طريق رفقاء السوء من أوالد األقرباء أو الجيران أو زمالء المدرسة من خالل  -

عظم الذي ينزلق تبادل الخبرات و تناقل المعلومات حول الجنس ، و لعل هذا الطريق هو المنزلق األ
  .)www.alm7ben.com(الشباب من خالله 

  بعض طرق الوقاية من مشكلة العادة السرية : ـ
ال ترجع إلى فراشك بعد أن تنهض منه ، وال تعود إلى الفراش إال وأنت تشعر بالتعب حتى تنـام   -

  مباشرة.
  لدسمة .االبتعاد عن المأكوالت المسببة للغازات والتوابل المهيجة والوالئم ا -
االبتعاد عن أكل اللحوم والسمك واألصداف والبيض بشكل مفرط واإلكثار من أكل الفاكهة والسلطة  -

  والخضار والحليب .
  يحاول قدر اإلمكان أن ال يخلو بنفسه إذا كان يعلم بأنه من النوع الذى يفكر كثيراً بالجنس . -
- . القيام باألعمال الرياضية صباحاً ومساء  
ور الشيطان أن العادة السرية عملية بسيطة وليس هناك داع لإلقالع عنها ، إال أنه متى مـا  قد يص -

توصل المدمن إلى هذا اإلحساس فانه سيكون عرضه إلدمانها ومن ثم يكون علـى مشـارف الزنـا    
  وسلسلة أخرى من الكبائر فلينتبه لذلك قبل أن تتمادى به األحوال كما حدث مع الكثيرين .
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ر الشيطان أيضاً أن االستمناء ضرورى إلخراج الكميات الزائدة عن حاجة الجسم من المنى قد يصو -
خالل فترة المراهقة ، حتى ينساق المراهق وراء هذه القناعة فال يكون لديه ال كمية زائدة وال حتـى  

  كمية الزمة ولو كان هناك فائض فعلى يضر بالجسم لتم التخلص منه باالحتالم مثالً .
كل مرة تفعل فيها العادة السرية فى الصغر يترتب عليها نقص مقدار من القـدرات الجنسـية   أن  -

  واالستمتاع الحقيقى فى المستقبل .
أن القدرة على اإلقالع عنها فى سن مبكرة من ممارستها يكون أسهل بكثير من المضـى شـهورا    -

باآلمر واعتقاد أنه يمكن ايقافها فـى   وسنوات على ممارستها لذلك يجب إيقافها مبكراً وعدم االستهانة
الوقت الذى يريد الممارس فهذه هى مشكلة من هو غارق فيها لسنوات وسنوات يتمنى الخالص منها 

  وال يستطيع .
أن الرجل لو حصل على نساء العالم كله فى ليلة واحدة فانه سيصبح فى اليوم التالى يبحث عـن   -

وال تتوقف عند حد ، وطالما أن األمر كذلك فما الفائدة إذا انتهـى  المزيد والتجديد فهى رغبة ال تنتهى 
لدنيا وال كان األجل ومدمن العادة السرية يلهث وراء ذلك اإلشباع المزعوم فال هو حقق ما حلم به فى ا

  مرضيا هللا عز وجل 
عنهـا بلـذة    إن أى لذة دنيوية يحرم اإلنسان نفسه منها خشية اهللا وابتغاء مرضاته سوف يبدله اهللا -

أخرى خير منها فى الدنيا واآلخرة تعوضه عنها بمئات المرات ويكفيه أن يشعر بلذة اإليمان والتى لم 
تتولد داخل قلب إال أغنته عن ماليين من ممارسات العادة السرية أو الشهوات الجنسية ونقلته إلى عالم 

  ب العادة السرية .من الراحة والطمأنينة والسعادة التى حرم منها فى السابق بسب
أن اإلنسان إذا جاهد نفسه وثبت على ذلك سيكافأ بحور عين هن فوق كل وصف وحسنهن ال يمكن  -

أن يخطر على قلب بشر وهن أجدر لنا بأن نتخيلهن  ونسعى للظفر بهن وأن نعمل كل مافى وسـعنا  
راقية وعظيمة مع الزوجة ألن نبدل هذا الخيال الجنسى المحرم وهذه الشهوة الحيوانية براحة جنسية 

فى الدنيا ومع الحور العين فى اآلخرة حيث اللذة والسعادة التى ليس لها نهاية وال يعادلها لذة فى العالم 
  حتى ولو قمت بالجنس مع نساء العالم كله مجتمعات .

  خلق األجواء المفيدة و المناسبة ، و اإلبتعاد عن األجواء الملوثة و الفاسدة . -
  قات الفراغ بالصورة المناسبة و المفيدة ، كالقراءة و الرياضة .ملء أو -
اإلندفاع نحو البرامج اإليمانية و الدينية التي من شأنها تقوية الحالة اإليمانية في اإلنسان ، ذلك ألن  -

  هذه الحالة تمنح اإلنسان الحصانة الكافية لمواجهة وساوس الشيطان .
ال تخفى عليه خافية و هو يرانا ، و إن هذه العادة معصية هللا عـز و  تذكر أن اهللا سبحانه و تعالى  -

  جلَّ وسوف يعاقب عليها .
  تقوية الصلة باهللا ، و االهتمام بالصالة في أول وقتها . -
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  االلتزام بالمستحبات ، خاصة صلوات النوافل . -
  ك العادة السرية .صيام يوم أو يومين في األسبوع ، فان للصوم أثراً كبيراً في تر -
  منتمين إلى أسر مؤمنة و ملتزمة  هجر رفقاء السوء و قطع الصلة بهم ، و استبدالهم برفقاء مؤمنين -
  تذَّكر المضاعفات التي قد تُصيب اإلنسان من جراء هذه العادة . -
  االبتعاد عن المثيرات الجنسية ، و االمتناع عن مشاهدة األفالم و المسلسالت المثيرة . -
تجنب النوم على البطن ألن هذه النومة تسبب تهيجاً جنسياً بسبب احتكـاك األعضـاء التناسـلية     -

  بالفراش.
(www.islamport.com) 

  طرق الوقاية من العادة السرية. أنواع ذكرالواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين ب
  

  عشر الثامنةالجلسة 
  )١٠( العادة السريةموضوع الجلسة :      

  عالج مباشر للحد من اإلفراط في العادة السرية  عنوان الجلسة :
    :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على بعض أنواع العالجات التي تحد من الرغبة الجامحة . -
هو لصالحة في المستقبل حيث ال ينفع  أن محاربة العادة السريةأن يدرك المراهق المعاق سمعياً  -

  الندم.
   -االرشاد الدينى  -أسلوب حل المشكالت  -المواجهة  -التعزيز المحاضرات  الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ – ٣٠زمن الجلسة :       

   الجلسة : إجراءات
ءات يبـدأ إجـرا  الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

قد يحتاج بعض المراهقين إلى عالج مباشر لمشكلة اإلفراط فى ممارسـة العـادة   الجلسة الحالية بأنه 
السرية واإلثارة المتكررة من جراء مشاهدة المناظر المثيرة ، وفى هذه الحالة يجب أن نقـدم حلـوالً   

  ارسة العادة السرية . عملية بصورة مادية ملموسة يشعر المراهق بنتيجتها فى الحد من إسرافه فى مم
العادة السرية أصبحت طريقًا يرتاده الكثيرون لحل التناقض الموجود في مجتمعاتنا بين تلبية و

الحاجات الغريزية المشتعلة بفعل ظروف كثيرة وضعف فرص الزواج من ناحيـة أخـرى ، ويبـدأ    
وعة ، لكـن الممارسـة   المراهقين في ممارسة االستمناء كحل وسط بين الكبت والعالقات غير المشر

  تتحول إلى عادة، والعادة تصبح تعودا وهو ما يشبه اإلدمان الذي يستمر أحيانًا لما بعد الزواج . 



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٢١٥ - 

  

وبالتأكيد أن المشكلة األكبر في العادة السرية هي في آثارها النفسية بعيدة ومتوسـطة المـدى ، وأن   
والمشكلة النفسية تنتج عن وجود حلقة مفرغـة   اآلثار العضوية سهلة المعالجة بالتغذية والفيتامينات .

تتكون مع الوقت من خطوات تبدأ باإلثارة الجنسية بمشاهد معينة ، أو بخياالت ذهنية في األشـخاص  
أصحاب الخيال الجامح ، هذه اإلثارة تحدث نوعا من التوتر النفسي ، واالحتقان الدموي في الحوض ، 

ميعا ، وفي الطبيعي فإن تخفيف هذا التوتر واالحتقان يتم عبر وأعضاء الحوض التناسلية والبولية ج
الممارسة الجنسية بالجماع الكامل المشبع مع الزوجة ، ولكن في حالة التعود علـى االسـتمناء فـإن    
الجماع مع الزوجة ال يكفي ، بل وأحيانًا ال تحدث لذة جنسية حقيقية إال عبر ممارسة العـادة ، وفـي   

البديلـة"  س الرجل العادة السرية أمام زوجته ، أو في الفراش لتحقيـق لذتـه "   بعض الحاالت يمار
www.ahlahoob.com)(  

وتعقب الممارسة فترة من الراحة النفسية والجسمانية قد تطول أو تقصر ، ويبدأ بعدها مرحلة 
كم الشعور الشعور بالذنب ، وتأنيب الضمير، وتستمر حتى حدوث عملية إثارة جنسية جديدة كافية لترا

    .العالج بكسر هذه الحلقة المفرغةبالتوتر والقلق واالحتقان ثم تحدث الممارسة فالراحة وهكذا ، ويكون 
  ويمكن تحديد هذا العالج في عدة مواضع منها : 

: ال بد من محاصرة األسباب المثيرة للشهوة من صور مرئية أو غيرها ،  وهذه  بالنسبة لإلثارة  -١
 قطة في العالج . المسألة هي أهم ن

يمكن تهدئة الشهوة ( الرغبة الجنسية ) باستخدام بعض العقاقير بجرعات خفيفة  :بالنسبة للشهوة   -٢
مجـم + قـرص    ٢٥، ويستخدم بعض األخصائيين جرعة ليلية تتكون من " قرص تريبتيـزول  

، وتؤثر على  مجم" ، مع مالحظة أن هذه العقاقير تؤثر على الرغبة الجنسية فتقللها ٣٠ميليريل 
االنتصاب فتقلله أيضا ، ويضاف إلى هذا حتمية استثمار الطاقة الذهنية والبدنية في أنشطة حقيقية 
( رياضية ، وفكرية ، وغيرها ) ألن جزءا من المسألة يتعلق بالفراغ النفسي والذهني ، والركود 

 البدني ، وامتالء هذا الفراغ هام للعالج .

: تتم الممارسة بحكم التعود ، ولتخفيف التوتر، وتحقيق الراحة واللـذة   ابالنسبة للممارسة نفسه  -٣
  -المؤقتة ، ولذلك ينبغي أن يبدأ التدرب على " التعود العكسي " : 

    ا معينًا يركز فيه لكسر الصلة بين التهيج واالسـتمناء ، فـالبعضعلى المراهق أن يستخدم رمز
، والبعض يبادر عند التهيج بوضع مادة ذات رائحـة   يرتدي قفازاً في يده ، والبعض يلبس خاتماً

كريهة ، أو ربط يده بخيط بحيث يعيقه عن االستمناء .. إلخ ، إذن كسر التتـابع بـين التهـيج    
  واالستمناء أساسي، ويختار كل شخص ما يردعه أو يناسبه ، ومجال اإلختيار في هذا مفتوح .

 ًبعقاب جسماني مؤلم كلسعة نار خفيفة مثالً وفي حالة  إذا حدث االستمناء يعاقب الفاعل نفسه فورا
نجاحه في كسر الصلة بين التهيج واالستمناء ، وبالتالي "عدم االستمناء عقب التهيج " ، فالبد من 
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مثل حلوى يأكلها أو مـا  أن يعطي لنفسه مكافأة في شيء يحبه ، ويكون في المكافأة جانب مادي 
 شابه ذلك 

  ، وعاقب الفاعل نفسه ، فإن هذه العقوبة تكون البديل عن لوم النفس وتأنيبها، إذا حدث االستمناء
ستعداد للمرة القادمـة  ألن هذا اللوم عقيم ، ويبدد الطاقة النفسية في ألم غير نافع ، إنما ينبغي اال

 بشكل أفضل 
 فأة .إذا تكرر االستمناء البد أن تزداد العقوبة ، وإذا تكرر النجاح البد من زيادة المكا  
: بالنسبة للمراهق فإن عليه التطلع لزوجة المستقبل وجسدها ، وموضع عفتها  ـ برامج موازية٤  

تحديدا، فهو موضع الحرث واللذة وقضاء الشهوة الطبيعى ، وينبغي أن تنفصم العالقة الذهنية والمادية 
ق هذه اللذة ، ليصبح فقط جزءاً لدى المستمني بينه وبين فرجه ، كونه موضعا لتحقيق اللذة ، وأداة تحقي

من أداة تحقيق اللذة ، فينبغي أن تتغير الصلة الحميمة القائمة بين المراهق وقضيبه ، لتحـل محلهـا   
سية ( الفرج والثدي والمؤخرة ) اعالقة أكثر حميمية بينه وبين أعضاء زوجة المستقبل الجنسية األس

  ، واألنامل ، بل وسائر الجسد ) . وأعضائها الجنسية الثانوية ( الشعر، والرقبة 
يبقى أن نعرف أن عالج االستمناء ليس هو األصعب بمعنى أن التوقف عنه ممكن إن شاء اهللا، 
ولكن األهم وأحياناً األصعب عالج آثارها ومنها سرعة القذف . كما يجب أن نذكر بأن نسيان الذنب 

نما تلعب أحياناً بمشاعر اإلنسان حتى تزرع في هو من التوبة ، وأن الشيطان والنفس األمارة بالسوء إ
 ب مـن الـذنب حبيـب الـرحمن    نفسه اليأس ، وتضع أمام مخيلته مشهده منكسرا مهزوما بينما التائ

)(www.zawaj.ws/edu/4.htm.  
  


   األولىلسة الج

  التعارفموضوع الجلسة :      
  تقديم المعلم للباحث وموضوع برنامجه  الجلسة : عنوان

  أن ينشأ جو من األلفة بين الباحث وعينة الدراسة تسمح لهم بالتحدث أمامه.:  أهداف الجلسة
  الحوار    الفنيات المستخدمة :
  ق ٣٠ – ٢٠زمن الجلسة :       

  ة :ـالجلس إجراءات
لكسر الحواجز النفسية التى يسببها حرج يتم التعارف بين الباحث وعينة الدراسة بصورة ودية   

الموضوع الذى يتم التحدث فيه ، وكذلك بناء جسور من األلفة والثقة بين الباحث وعينة الدراسة حتى 
يتثنى الخوض فى طبيعة المشكالت وكل ما يحيط بها من أسباب وأبعاد ، وأن طبيعة الجلسات تقـوم  
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  على الحوار الودى بين أصدقاء .
  

  ثانيةالالجلسة 
  )١( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      

  مفهوم وماهية الجنسية المثلية  عنوان الجلسة :
      :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على الوصف العلمي للجنسية المثلية . -
  لوسائل المختلفة المؤدية للجنسية المثلية .أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على ا -

 -التنفـيس االنفعـالى    -أسلوب حل المشكالت  -لعب الدور  -المواجهة     الفنيات المستخدمة :
  االرشاد الدينى

  ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :       
  ة :ـالجلس إجراءات

قرانهم ، ويوضح لهم يحاول الباحث التقرب من المراهقين الذين يعانون من ميول جنسية تجاه أ
أن هذا الميل الجنسى ليس أمر فادح ووارد فى مثل هذا السن ، وعليهم أن يتعاملوا معه علـى أنـه   

  مشكلة يمكن تجاوزها بفهم أبعادها وأضرارها .
أحياناً يجد المراهق فى نفسه رغبة جنسية تجاه ذكر مثله ، ويحدث نفسه أن هذا األمر أفضل  

قة المحرمة بالنساء ، وقد يكون عالقة المراهق بزميل له ليس عليها رقابـة أو  بكثير من الزنا والعال
شبهه أمام الناس ولذلك تتم العالقة الجنسية بينهما فى الخفاء وال يتوقع أحد مـن المحيطـين ذلـك ،    
والمراهق الذى يمارس ذلك الفعل يعلم جيداً أن هذا األمر غير طبيعى ومخالف لطبيعة البشر وأنه أمر 

  غير منطقى ولكن الدافع الجنسى تجاه ذكر مثله دافع قوى يجعله يتجاهل األعراف المعمول بها .
جريمة عرفتها البشرية قديماً ، و قد ذكرها سبحانه و تعالى على لسان مسألة الجنسية المثلية ف

وتذَرونَ ما خلَق لَكُـم ربكُـم مـن    أَتأْتونَ الذّكْرانَ من الْعالَمني * نبيه لوط عليه السالم مخاطباً قومه " 
. وهو في الحقيقة انتكاس للفطـرة و تـرد    ١٦٦ - ١٦٥: سورة الشعراء " أَزواجِكُم بلْ أَنتم قَوم عادونَ 

لإلنسانية في حمأة الرذيلة و إفساد الرجولة و جناية على حق األنوثة ، و فيهـا خـراب األسـرة و    
نا الحاضر فقد أصبح شائعاً بشكل غريب بعد أن أباحته بعض القوانين في أوربا تدميرها . وفي عصر

مثل القانون البريطاني الذي اعترف به كعالقة شرعية مما زاد في انتشار األمراض مثل الزهرى إلى 
% من الشعب األمريكي شاذون جنسياً . و في  ٤ لم نفس مشهور أناع كنزى وهوحد كبير . و يؤكد 

 ٢٢ - ١٨اسات الحديثة وصلت نسبة الشاذين جنسياً في بريطانيا و أمريكا و السويد إلى بعض الدر
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% من مجموع الرجال . و قد حارب اإلسالم هذه الجريمة البشعة و جعلها من الكبـائر و الفـواحش   
  (ar.wikipedia.org/wiki)المنكرة 

لسـيالن وغيرهـا ، فقـد    واللواط فضالً عن تسببها في نقل و انتشار األمراض كالزهري وا
بها ، فاللواط هو جماع فـي   ساهمت إلى حد كبير في انتشار وباء اإليدز . كما أن لها آفاتها الخاصة

الشرج ذلك الموضع القذر المفعم بالجراثيم ، كما أنه غير مهيئ لإليالج ، فهو مجرى تغلقه عضالت 
طط و احتواء قضيب الرجل بشكل حمراء مخططة تشكل المصرة الشرجية وهي غير قادرة على التم

سوي ، على عكس مهبل المرأة المكون من عضالت قابلة للتمطط إلى حد كبير عدا عن كونـه قنـاة   
  نظيفة لها إفرازاتها الملينة والمرطبة الستقبال عضو الرجل .

وتقسم اآلثار السيئة الناجمة عن اللواط إلى لواط حاد ومزمن . فاللواط الحـاد هـو الـوطء    
جي األول أو القليل العدد و تنجم آثاره الخطيرة إذا تم الفعل قسراً و خاصة عند عدم التناسب بين الشر

حجم القضيب و فوهة الشرج ، كما يحصل عند اغتصاب األطفال بعد التغلب على عمـل المصـرة   
 الشرجية الدفاعي من شقوق مدماة و من تمزق مختلف العمق في المصرة الشرجية قد تـؤدي آالمهـا  
المبرحة إلى وفاة الضحية . كما تنخفض الناحية الشرجية وتأخذ شكل القمع ، و قد تصاب المصـرة  
الشرجية بالشلل فتبقى مفتوحة وال يقدر المجني عليه على ضبط برازه . و هذا الشلل وقتي قابل للشفاء 

       ر تعاطيهـا  ، لكنه قد يستمر مدة طويلة . ونعني باللواط المزمن األعراض الناجمـة عـن اسـتمرا   
مع رضا الطرفين و يعتبر التشوه القمعي للشرج أهم مظاهرها . كما يحصل ارتخاء دائم في المصرة 
                            الشرجية ، فتنتفخ الفوهة الشـرجية ألقـل جـذب و يبـرز منهـا الغشـاء المخـاطي للمسـتقيم ،        

كس الشرجي و تنمحي الثنيات الجلديـة و تكثـر   كما ينعدم المنع و قد ينتج عن ذلك سلس غائطي .
ــة ســرطانية التقرحــات و الشــقوق و األورام الشــرجية و التــي ــى آف  يمكــن أن تتطــور إل

)(www.science4islam.com/index.aspx?act=da&id=28  
  

  الثالثةالجلسة 
  )٢( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      

   مثليةحكم الدين في الجنسية ال  عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على ماجاء به القرآن الكريم والسنة النبوية في موضوع الجنسية  -

  المثلية .
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أراء علماء الدين حول كل ما يتعلق بالجنسية المثلية .  -
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التعزيز الموجب  -التنفيس االنفعالى  -أسلوب حل المشكالت  -المحاضرات     لفنيات المستخدمة :ا
  االرشاد الدينى  -الواجبات المنزلية -

  األراء الفقهية من المراجع الدينية الموثوق بهاالوسائل المساعدة : 
   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         

  ة :ـالجلس إجراءات
يا أو معاملة يجب عرضها على كتاب اهللا وسنة رسولة الكريم ، فإذا لم يحرم كل عمل فى الدن  

بنص قاطع وصريح فهو حالل ، وذلك حسب القاعدة الفقهية " األصل فى األشياء اإلباحة إال ما حرم 
اهللا" ، و ممارسة الجنس مع ذكر من األمور التى تعتبر خروجاً عن المألوف ، والدين له حكم واضح 

  ى هذا األمر .   وصريح ف
قد ذكر السيد سابق فى كتابه فقه السنة أن الجنسية المثلية من أكبر الجـرائم ، وهـى مـن    
الفواحش المفسدة للخلق وللفطرة وللدين والدنيا ، بل وللحياة نفسها ، وقد عاقب اهللا عليها بأقسى عقوبة  

  القذرة . فخسف األرض بقوم لوط ، وأمطر عليهم حجارة من سجيل جزاء فعلتهم
ومن هذا فإن المراهق يجد نفسه أمام فعل ليس عليه رقابة سوا رقابة اهللا عز وجل ، وهـذا  
الفعل يعرف شرعاً باللواط نسبة لقوم نبى اهللا لوط الذين مارسوا الجنسية المثلية بشكل موسع وعلنى 

ال حياتـه لمحاولـة   حتى أنهم عرفوا فى التاريخ البشرى بهذا الفعل ، وكان نبى اهللا لوط يسعى طو
تخليصهم من هذا الفعل األثيم ، ولكن التمادى فى هذا الفعل جعل اهللا تعالى ينزل عليهم عقاب صارم 

  ).www.alajman.ws(وشديد حتى يكونوا عبرة للبشر على مر التاريخ اإلنسانى كله 
يعمل عمل من وجدتموه وقرر الشرع للواطيين عقوبة رادعة ، قال صلى اهللا عليه و سلم : " 

" . وذكر الشافعى بأن حد اللواط و هو حد الزنى بدليل ما رواه  قوم لوط فاقتلوا الفاعل و المفعول به
" .  إذا أتى الرجل الرجل فهمـا زانيـان  أبي موسى األشعري أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال : " 

سواء كان الفاعـل محصـناً أى    وقال اإلمام مالك واإلمام أحمد بن حنبل بوجوب الرجم في اللواطيين
وقد تم استيقاء أمـر  متزوج أو غير محصن ، و يرجم المفعول به أيضاً إن كان بالغاً ، راضياً بالفعل 

. وعند أبي محمد و أبي يوسف من المـذهب  الرجم من قوله تعالى " ليرسل عليهم حجارة من طين "
ذهب إلى أن اللوطي يعزر فقد و ال يحد . وإذا  الحنفى أن الحد في اللواطيين كالزنى غير أن أبا حنيفة

كان اإلسالم قد حرم اللواط فقد حرم ما يؤدي إليها فحرم على الرجال كشف عوراتهم أمـام بعضـهم   
" ،  غط فخذك فإن فخذ الرجل من عورتهالبعض . فقد صح عن النبي صلى اهللا عليه و سلم قوله : " 

عبد اهللا بن جحش أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قال : " وفي رواية أخرى عن الحاكم عن محمد بن 
" . وحض على التفريق في المضاجع بين األوالد ، كما حرم على الرجل  غطّ فخذك فإن الفخذ عورة

ال ينظـر  إتيان زوجته في دبرها . وعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى اهللا عليه و سلم قـال : "  



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٢٢٠ - 

  

مرأة إلى عورة المرأة ، وال يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد  الرجل إلى عورة الرجل و ال ال
  " رواه اإلمام مسلم في صحيحه و اإلمام أحمد و الترمذي . و ال المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد

إن أخوف ما أخاف على أمتى وعن جابر بن عبد اهللا أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال " 
ملعون مـن  . وروى الحاكم عن أبى هريرة عن النبى صلى اهللا عليه وسلم أنه قال " "  عمل قوم لوط

  " . عمل عمل قوم لوط ، ملعون من أتى شيئاً من البهائم
وروى أبو داود والترمذى والنسائى وابن ماجة عن عكرمة عن عبد اهللا بن عباس أن رسول   

" .  وقال  قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول بهمن وجدتموه يعمل عمل عليه وسلم قال "  اهللا صلى اهللا
الشوكانى أن مرتكب جريمة اللواط ومقارف هذه الرذيلة الدميمة يجب أن يعاقب عقوبة يصـير بهـا   
عبرة للمعتبرين ، ويعذب تعذيباً يكسر شهوة الفسقة المتمردين ، فحقيق بمن أتى بفاحشة قوم ما سبقهم 

من العقوبة بما يكون فى الشدة والشناعة مشابهاً لعقـوبتهم ، وقـد   بها من أحد من العالمين أن يصلى 
خسف اهللا تعالى بهم واستأصل بذلك العذاب بكرهم وثيبهم ، ولقد شدد اإلسالم فى عقوبة هذه الجريمة 

  وأضراراها فى الفرد والجماعة  آلثارها السيئة
  الجنسية المثلية على النحو التالى : ـوقد اختلف عدد من الصحابة والتابعين فى كيفية تجريم فعل      
  رأى أبو بكر الصديق وعلى بن أبى طالب ، يقتل فاعله بالسيف ثم يحرق لعظم المعصية  
 . ورأى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان أن يلق عليه حائط 
 . وذهب عبد اهللا بن عباس إلى أن يلقى من أعلى بناء فى البلد 

معصية واتفاق الجميع على قتل الفاعل والمفعول به تنفيذا ألمر وكل هذا يعنى عظم الذنب وجرم ال
اهللا تعالى ورسوله الكريم ، ولفداحة الفعل رأى عدد من كبار الفقهاء والصحابة األخيار مضاعفة القتل 

  ).www.arabchurch.com(التيار ن عبرة لمن ينساق فى هذا بالتعذيب حتى يكو
  لتفكر في حكم الدين في تحريم الجنسية المثلية .اهقين باالواجب المنزلي : يكلف الباحث المر

  
  الرابعةالجلسة 

  )٣( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
   تأثير الجنسية المثلية على الحياة الزوجية  عنوان الجلسة :
   :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
اً على األثار السلبية التي تصيب الممارس للجنسية المثلية عند أن يتعرف المراهق المعاق سمعي -

  مرحلة الزواج .
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أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على تأثير الجنسية المثلية على انعدام الشعور بالسعادة الزوجية  -
  عند الجماع الطبيعي .

 -الواجبـات المنزليـة    - التعزيز الموجب -التنفيس االنفعالى  -المواجهة     الفنيات المستخدمة :
  االرشاد الدينى 

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

ك فإن ممارسة الحياة الزوجية أمنية فى نفس كل مراهق وهدف مستقبلى يسعى إليه ، ولذل الحالية بأن
الجنس مع ذكر صورة غير طبيعية ، وتعمل على خلل أى عالقة زوجية فى المسـتقبل  حيـث أن   
العالقة الزوجية تستلزم رجل وإمرأة ، فماذا يفعل الرجل الذى يمارس الجنس مع ذكر مثله عند زواجه 

  من إمرأة ، هل يستطيع أن يمارس حياته الزوجية بشكل طبيعى ؟
ة المثلية أن تصرف الرجل عن المرأة ، وقد يبلغ به األمر إلى حد العجز عن من شأن الجنسي  

مباشرتها ، وبذلك تتعطل أهم وظيفة من وظائف الزواج وهى إيجاد النسل ، ولو قدر لرجل ممـارس  
الجنسية المثلية أن يتزوج فإن زوجته تكون ضحية من الضحايا ، فال تظفر بالسكن وال بـالمودة وال  

  تى هى دستور الحياة الزوجية ، فتقضى حياتها معذبة معلقة ، ال هى متزوجة وال مطلقة .بالرحمة ال
 علـى  هذا والسالب ، الموجب عملية وأنثى حيث ذكر من اإلنسان وتعالى سبحانه فقد خلق اهللا

 لحياةا يعني ده وبروتون إلكترون من مكونة ، الذرة الذرة للكون وهى األساسية القاعدة حتى يكون أساسه

 وال له ند وال له شريك وال له ازدواج ال الواحد هو فقط اهللا هو الواحد الشيء بهذا ، إال يقوم ال والوجود

 موجب الكهرباء حتى وأنثى ذكر النباتات وأنثى و ذكر الحيوانات حتى وأنثى ذكر اإلنسان إنما له مثل

 على استقروا الناس أن لو ماذا الفطرة ، دض هذا بمثله يستغني أن يريد اإلنسان فكون شيء،  كل وسالب

النتيجة  تكون ماذا اآلخر، الجنس أو اآلخر الطرف عن بمثله يستغني واحد ، كل  نستغني وقالوا األمر هذا
 الـذكر  والمرأة الرجل بلقاء التناسل جعل وتعالى سبحانه اهللا ألن جيلين أو جيل بعد البشرية ستنتهي ؟

 رجـل  كل لو إنما الحياة، وتستمر أخرى أنسال وراءهم واألحفاد أحفاد يخلفوا ءواألبنا أبناء ،  واألنثى

 نفسـها  الخلقة وتعالى سبحانه اهللا ألن الفطرة ضد هذا مثلها بامرأة استغنت والمرأة مثله برجل استغنى

 الفطرة ضد هإن معناه اللي فهذا اآلخر أحدهما يكمل االثنين إنه معناها والمرأة للرجل الجسماني التكوين

 اإلنسان مصلحة ضد هذا األحياء من لغيره وال لإلنسان ال مصلحة ورائه من ليس الفطرة يضاد ما وكل

  ). www.samaanet.com(  اإلنسان مستقبل وضد
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فممارسة الجنس مع شخص من نفس الجنس طريقة غير كافية إلشباع العاطفة الجنسية ، وذلـك  
لطبيعية فال تقوم بإرضاء المجموع العصبى عالوة على شدة الوطـأ  ألنها بعيدة األصل عن المالمسة ا

على الجهاز العضلى والتأثير السئ على سائر أجزاء البدن ، وإذا نظرنا إلـى فسـيولوجيا الجمـاع    
والوظيفة الطبيعية التى تؤديها األعضاء التناسلية وقت المباشرة ، ثم قارنا ذلك بما يحدث فى الجنسية 

الفرق كبيرجداً بين الحالتين . كما تضعف مراكز إنزال السائل المنوى فى الجسم وتعمل المثلية وجدنا 
على القضاء على الحيوانات المنوية فيه ، ويؤثر على تركيب المنى ثم ينتهى األمر بعد فترة قليلة بعدم 

سية المثلية على لتفكر في تأثير الجنالواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با، القدرة على اإلنجاب
  الحياة الزوجية .

  
  الخامسةالجلسة 

  )٤( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
   اآلثار السلبية للجنسية المثلية  عنوان الجلسة :
   :  أهداف الجلسة

أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على االضرار الصحية التي تسببها الجنسية المثلية وتؤثر سلباً  -
  . على مستقبله

الواجـب   – االرشاد الـدينى  -التنفيس االنفعالى  -لعب الدور  -المواجهة     الفنيات المستخدمة :
   المنزلي

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

ماع الجنسى بين الذكور أمر خارج عن المألوف ، وبالتالى فإذا كان الجماع الجنسى بين الج الحالية بأن
رجل وإمرأة فيه كل الراحة الجسدية والنفسية التى تنشأ عن الجماع بسبب موافقته لما خلق اهللا البشر 

اك الحيـاة  عليه، فإن الجماع الجنسى بين ذكرين فيه كل المساوئ من الناحية الجسدية والنفسية وإرتب
  بصفة عامة .

هناك العديد من اآلثار السلبية التى تعم بظاللها على الشخص الممارس للجنسية المثلية مـن    
  حيث التأثير النفسى والعصبى ومن أهم هذه التأثيرات ما يلى : ـ

  التأثير فى األعصاب : ** 
ائجه اإلصابة االنعكـاس  إن هذه العادة تغزو النفس وتؤثر فى العصاب تأثيراً خاصاً ، ومن نت  

النفسى فى خلق الفرد ، فيشعر فى صميم فؤاده بأنه ما خلق ليكون رجالً ، وينقلب الشعور إلى الشذوذ 
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فيشعر الممارس للجنسية المثلية بميل إلى بنى جنسه ، وتتجه أفكاره الخبيثة إلى أعضائهم التناسلية . 
ف بعض الشبان الساقطين فى التزين وتقليدهم النساء ومن هذا تستطيع أن تتبين العلة الحقيقية فى إسرا

فى وضع المساحيق المختلفة على وجوههم ، ومحاولتهم الظهور بمظهر الجمـال بتحميـر خـدودهم    
وترفيع حواجبهم وتثنيهم فى مشيتهم ، إلى غير ذلك مما نشاهده جميعاً فى كل مكان ، وتقـع عليـه   

األمر على إصابة الممارس للجنسية المثليـة باالنعكـاس    أبصارنا فى كثير من األحيان . وال يقتصر
النفسى ، بل هناك ما تسببه هذه الفاحشة من إضعاف القوى النفسية الطبيعية فى الشخص كذلك ، وما 
تحدثه من جعله عرضة لإلصابة بأمراض عصبية شاذة وعلل نفسية ال مثيل لها تفقده لـذة الحيـاة ،   

ة ، وتظهر عليه آفات عصبية كامنة تبديها هذه الفاحشة وتـدعو إلـى   وتسلبه صفة اإلنسانية والرجول
  تسلطها عليه .

  ** التأثير على المخ :
ممارسة الجنس مع أشخاص من نفس الجنس تسبب اختالالً كبيراً فى توازن عقـل المـرء     

يداً فـى  وارتباكا عاماً فى تفكيره ةركوداً غريباً فى تصوراته وبالهة واضحة فى عقله ، وضعفاً شـد 
إرادته ، وذلك ليرجع إلى قلة اإلفرازات الداخلية التى تفرزها الغدة الدرقية والغدد فوق الكلى وغيرها 

  مما يتأثر بالممارسة الجنسية تأثراً مباشراً ، فيضطرب عملها وتختل وظائفها .
  ** التأثير المباشر على األخالق العامة :

لذلك فجميع من يتصفون به سيئى الخلـق فاسـدى   تعد الجنسية المثلية مرض نفسى خطير ،   
                          الطباع ، ال يكادون يميـزون بـين الفضـائل والرذائـل ، ضـعيفى اإلرادة لـيس لهـم وجـدان        
                       يؤنبهم وال ضمير يردعهم ، وال يتحـرج أحـدهم وال يردعـه رادع نفسـى عـن السـطو علـى        

                        ل العنف والشدة إلشباع عاطفته الفاسدة والتجـرؤ علـى ارتكـاب الجـرائم التـى      األطفال واستعما
ــى     ــيلها ف ــد تفاص ــد ونج ــى الجرائ ــا ف ــالع أخباره ــراً ونط ــا كثي ــمع عنه ــاكمنس                   المح

)(www.daawa-info.net/fiqhsunnah.php?title1=010&titl   
  لتفكر في تأثير الجنسية المثلية على الصحة العامة .باحث المراهقين باالواجب المنزلي : يكلف ال

  
  السادسةالجلسة 

  )٥( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
   عالقة الجنسية المثلية بأمراض الشذوذ  عنوان الجلسة :
   :  أهداف الجلسة

العالقات الجنسية المثلية  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على األمراض الخطيرة التي تسببها -
  الشاذة.
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   الواجب المنزلي – االرشاد الدينى -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  فيلم فيديو عن المصابين بأمراض جنسية مختلفة وسائل مساعدة : 

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلسإجراءات 
الجلسة يبدأ إجراءات في الجلسة السابقة ، ثم  الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلييبدأ الباحث   

مما الشك فيه أن الشذوذ الجنسى خروج عن المألوف الذى شرعه اهللا لعبـادة ، وبالتـالى    الحالية بأن
فعلينا أن نتوقع أن كل مخالفة ألمر اهللا البد وأن يكون لها مردود سئ ، وهذا المردود السئ ناتج عن 

ر جنود اهللا التى ال نعلم عنها شئ ومن أخطر جنـود اهللا الميكروبـات   محاربة اهللا بالمعصية ، فيظه
والجراثيم والفيروسات والفطريات التى الترى لنا جهاراً والتى تشن حروباً وبائية ال حصر لها ، ينتج 

  عنها أمراضاً ال نسمع عنها ونتعجب من نتائجها الفظيعة والمروعة .
راض وأشدها فتكاً باإلنسان خصوصاً فى هذا العصر ، تعتبر األمراض الجنسية من أخطر األم  

حيث تشير آخر التقارير لمنظمة الصحة العالمية أن األمراض الجنسية هى األكثر إنتشاراً فى العالم ، 
وأنها أهم وأخطر المشاكل الصحية العاجلة التى تواجه دول الغرب ، فعدد اإلصـابات فـى ارتفـاع    

ى مرحلة الشباب . إن هذه األمراض تنتشر تنتشر بـين النـاس   مستمر فى كل األعمار خصوصاً ف
كانتشار النار فى الهشيم ، ويمكن لشخص واحد يحمل مرضاً واحداً منها أن يحدث وباء فى بيئتـه ،  
وقد أكدت دراسة أجريت فى بريطانيا منذ أكثر من ثالثين عاما تقريباً هذه الحقيقة حيث تسبب مصاباً 

شخصأ آخرين . فماذا تحـدث األعـداد الهائلـة مـن      ١٦٣٩الجنسى إلى واحد بنقل عدوى مرضه 
  المصابين بهذه األمراض وهم بالماليين من أوبئة كاسحة فى تلك المجتمعات .

إن اآلالم واألمراض والدمار والهالك الشامل هو النتيجة الطبيعية النتشار هذه األمراض  لذلك   
خطار الماحقة كمنظمة الصحة العالمية ، واالتحاد العـالمى  قامت عدة منظمات عالمية لمواجهة هذه األ

لمكافحة األمراض الجنسية ، وانتهى خبراء هذه المنظمات من وضع قرارات وتوصيات وتحذيرات ، 
ومع كل هذا ظلت المشكلة فى ازدياد وتعقيد مستمر ، سواء فى أنواع هـذه األمـراض ، أو أعـداد    

مضاعفة ، فما هو السبب الحقيقى وراء هذا االنتشـار الغيـر    المصابين بها، بحيث أصبحت أضعافاً
عادى لألمراض الجنسية ؟ إنها اإلباحية المطلقة فى العالقات الجنسية ، حيث انتشار الجنسية المثلية 
وسائر العالقات الجنسية الشاذة والمحرمة . وقد حذر سيدنا محمد الرسول المعلم المتنبئ بمـا سـوف   

لم تظهر الفاحشة فى قوم قط حتى وكى شائن يؤدى لهالك بنى البشر حيث قال " يحدث من انحراف سل
، وبالفعـل  يعلنوا بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع التى لم تكن مضت فى أسالفهم الذيم مضـوا "  

انتشرت الفاحشة بشكل مريع ومفزع حتى اننا اآلن نسمع ونشاهد عرس بين الرجال حيث يقوم بعضهم 
روس وتتم الممارسات الجنسية الشاذة على مرأى ومسمع من الجميع ، حتى وصل الحال أن بدور الع
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األمر أصبح يأخذ الشكل الرسمى فى العالقة الشاذة من خالل توثيق ذلك الزواج الملعـون ومباركـة   
                      بعض الكنائس له ، وال يخفى علينا أن فى مجتمعاتنا اإلسالمية من يتخـذون مـن الغـرب المثـل    
ــية       ــة الشخص ــاب الحري ــن ب ــذا م ــرون أن ه ــر وي ــة التفكي ــى حري ــم ف ــا له العلي

(ww.maknoon.com/e3jaz/new_page_109.htm). 
فوسائل اإلعالم جعلت من العار على المراهق أن يكون محصنا ، خالى من العالقات العاطفية 

أصبحت موضات بالية ال وجود لها . ولذلك أو التجارب الجنسية ، وأن العفة بالنسبة للرجل أو المرأة 
ظهرت فيهم األمراض الجنسية فى صورة وبائية سببت لهم من اآلالم واألوجاع الشئ الكثير ، فقد شهد 

م وقـد  ١٤٩٤العالم موجات كاسحة من انتشار وباء الزهرى على فترات منذ ان ظهر ألول مرة عام 
الخمسة الماضية وحطم حياة مالييت أخرى منهم   مضى على مئات الماليين من األشخاص فى القرون

فهو جرثومة الترى بالعين المجردة دقيقة وضعيفة جداً ولكنها قاتلة وخطيرة جداً ، تهاجم جميع أعضاء 
الجسم، وفى غفلة من الضحية تدمره وتقضى عليه بعد رحلة طويلة من اآلالم واألوجـاع التـى لـم    

، وبرغم اكتشاف المضاد الحيوية فما زال المرض يزداد وينتشر  يعهدها الناس وقتئذ وما سمعوا عنها
  إذ يصاب سنوياً حوالى خمسين مليونا من البشر بهذا المرض .

ويتصدر مرض السيالن قائمة األمراض المعدية ، فهو أكثر األمراض الجنسية شـيوعاً فـى   
مليون مصاب سـنوياً  وهـذا   العالم إذ يتراوح الرقم المثبت فى االحصائيات حوالى مائتين وخمسين 

اليمثل الحقيقة ألن عدد الحاالت المبلغ بها والواردة فى اإلحصائيات تمثل من عشر إلى ربع الـرقم  
الحقيقى . وبرغم هجوم ميكروب السيالن الدقيق على جميع أعضاء الجسم وتسببه فـى االلتهابـات   

ة ، لذلك يسمى هذا المرض بـالمعقم  والعلل واآلالم للمصاب إال أن أخطر آثاره هو قطع نسل الضحي
األكبر . وهكذا كل األمراض الجنسية مثل الهربس والقرحة والرخوة والورم البلغمى الحبيبى التناسلى 
والورم الحبيبى المغبنى وثآليل التناسل والمليساء المعدية والتهاب الكبد الفيروسى إلى غير ذلك مـن  

  تصيب ماليين الناس .فطريات وطفيليات الجهاز التناسلى التى 
ولقد أثبتت هذه الحقائق العلمية واالحصائيات الطبية أن هذا األمر سنة جارية ونظام ال يتخلف فى 
أى قوم من أى دين أو جنس أو بلد ، طالما ظهرت وكثرت فيهم الفاحشة وأعلنوهـا واسـتمرءوها ،   

قبلهم ، والذى يؤكد هذه الحقيقة طبيعة  ظهرت فيهم األويئة واألوجاع الجديدة التى لم تبتلى بها األجيال
األمراض التى تنتقل عن طريق الزنا والجنسية المثلية فهى أمراض تسببها جراثيم ذات طبيعة خاصة 
فهى ال تصيب إال اإلنسان وال تنتقل إال عن طريق الجنس ، ولهذه الجراثيم قدرة عجيبة فى اختراق 

صابة بها إلى عمق األجهزة التناسلية بل وإلى عموم الجسم جلد األعضاء التناسلية والشفاه ، وتصل اإل
وال يوجد لهذه الجراثيم أمصال تقى الجسم من أخطارها ، وال يكون الجسم منها مناعة طبيعيـة ، ألن  
هذه الجراثيم تغير خواصها باستمرار مما يجعلها مستعصية العالج ، والجسم غير قادر على مقاومتها  
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  المستقبلبصور وصفات جديدة فى  ومن الممكن أن تظهر
(www.alshamsi.net/friends/b7ooth/health/smoking.html) .  

لتفكر في تأثير الجنسية المثلية على الصحة والحماية من الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با
  األمراض .
  
  السابعةالجلسة 

  )٦( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
   أمراض الجنسية المثلية  لسة :عنوان الج

   :  أهداف الجلسة
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على األمراض الخطيرة الناتجة عن الجنسية المثلية . -

   الواجب المنزلي – االرشاد الدينى -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  مجموعة صور طبيعية للعديد من األمراض التناسليةوسائل مساعدة : 

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

هناك أمراضاً شائعة نتيجة ممارسة الجنس بين الذكور ، وهذه األمراض أمر طبيعى وشائع  الحالية بأن
عض الممارسين للجنسية المثلية يحاولون تأمين أنفسهم قدر اإلمكان حتـى  لهذه الممارسة ، حتى أن ب

اليقعوا فريسة لألمراض ، ولكن مهما كانت وسائل الحماية فإن الفعل أكبر وأضخم مـن أى وسـيلة   
  للحماية. 
  ومن األمراض التى تكون سبباً مباشراً لفعل الجنسية المثلية ما يلى : ـ  

  وتمزقه :ارتخاء عضالت المستقيم ** 
الجنسية المثلية سبباً مباشراً فى تمزق المستقيم وهتك أنسجته وارتخاء عضالته وسقوط بعض   

أجزائه وفقد السيطرة على المواد البرازية وعدم استطاعة القبض عليها ، لذلك تجد المصـابين بهـذا   
  ر .الداء دائمى التلوث بهذه المواد المتعفنة بحيث تخرج منهم بغير إرادة أو شعو

  ** التيفود والدوسنتاريا :
الجنسية المثلية تسبب العدوى بالحمى التيفودية والدوسنتاريا وهما من األمراض الخبيثة التى   

تنتقل بطريق التلوث بالمواد البرازية المزودة بمختلف الجراثيم . وهذه األمراض تعرف بـاألمراض  
اً وتحصد األرواح بالمئات ، ومع انتشار الجنسية المعوية وكانت بمثابة الوباء فى القرى المصرية قديم

  المثلية تنتشر هذه األمراض معها .
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  ** اإللتهاب الكبدى الفيروسى :
من األمراض المزمنة والمسببة لتقئ الدم ودوال المرئ اإللتهاب الكبدى والذى يسببه بعـض    

أو بالممارسة الجنسـية   ، وهذه الفيروسات تنتقل عن طريق الدم A – B – Cالفيروسات المعروفه 
  الشاذة عن طريق المضاجعة الشرجية . 

  ** التهابات الشرج الجرثومية :
يوجد حول فتحة الشرج أنواع من البكتريا النافعة للحفاظ على طبيعة الجلد فى هذا المكـان ،    

السـائل  ونزول السائل المنوى فى هذا المكان يعمل على تغذية البكتريا على المحلول السكرى الذى ب
وبالتالى تتغير طبيعة البكتريا ، من بكتريا نافعة إلى بكتريا ضارة يضاف إليها فطريـات جرثوميـة   
تؤدى إلى تقرحات حادة حول فتحة الشرج ، وهذه التقرحات تسبب اآلالم الغير محتملـة للشـخص   

  المصاب بها .
  ** الديدان المعوية واألميبا :

ن فى هذا المكان حيث أنه غير معد لذلك ، وهذا الـتعفن  نزول المنى إلى المستقيم يسبب تعف  
يعمل على نمو نوع من الديدان المعوية واألميبا تتغذى على الغذاء المهضـوم ، فتصـيب الشـخص    

  باألنيميا الحادة والهزال .
  ** مرض الهربس :

من األمراض شديدة الخطورة حيث أنها سهلة اإلنتشار بمجرد المالمسـة الجلديـة لشـخص      
صاب، وهذا المرض يظهر فى صورة قرح جلدية شديدة اإلحمرار تنتشر فى المناطق التناسلية ثـم  م

تتصاعد على كامل الجسد ، وسرعان ما تؤدى هذه القرح الجلدية إلى الشلل التام فى جميع وظـائف  
  الجسم وأجهزته .

  ** ثواليل الشرج :
ى الشرج مـن خـالل ممارسـة    وهو من األمراض الناتجة عن الضغط المباشر والعنيف عل  

الجنسية المثلية ، ويؤدى ذلك المرض إلى إحساس المريض الدائم باإلستثقال واإلعاقة فـى المشـى   
والجلوس وعدم الراحة الجسمانية . وال يقارن ما يسببه ثواليل الشرج من آالالم مع األالم الناتجة عن 

مراض شبه المزمنه التى تـؤدى بصـاحبها   البواسير أو الناثور ، حيث أن ثواليل الشرج يعد من األ
  للهالك التدريجى .  
  ** مرض الجرب : 

الجرب من األمراض المعدية وينتج من حشرة صغيرة جداً تكاد الترى بالعين تخرق لنفسـها    
نفقاً فى الجلد المصاب ، وتظل تتشعب وتتكاثر فتسبب آالماً مبرحة للمصـاب ، وبمجـرد ممارسـة    
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لتحام شخصين أحدهما مصاب بهذا المرض تنتقل الحشرة تلقائياً للشـخص اآلخـر   الجنسية المثلية وا
  وتسبب نفس اآلالم المبرحة للشخص اآلخر .

  ** مرض قمل العانة :
وهو من األمراض الناتجة عن عدم النظافة وعدم اتباع السنة النبوية فى حلق شـعر العانـة     

لى شخص آخر عند المالمسة الجلدية أثناء ممارسة فيتسبب عنه وجود حشرة القمل التى تنتقل بدورها إ
  الجنسية المثلية . 

  : ** فيروس السايتوميجالك الذى قد يؤدى إلى سرطان الشرج
وهو من الفيروسات التى تتخلق نتيجة تعفن إفرازات السائل المنوى داخل فتحة الشرج ، ويعد   

قيم ، ونشاط هذا هذا الفيرس يعمل من أخطر الفبروسات التى تصيب الجهاز الهضمى فى عضو المس
  على إصابة المنطقة الشرجية بالسرطان الشرجى ، ثم تليها العواقب الوخيمة من جراء هذا المرض .

  : المرض الحبيبى الليمفاوى التناسلى **
وهو مرض تناسلى فى المقام األول ال يقل خطورة عن السرطان الشرجى ، ولـه أعـراض     

الم لى شكل تقرحات ودمامل تثير اإلشمئزاز لمن يراها ، فضالً عـن اآل جسمانية واضحة وظاهرة ع
  . ejabat.google.com)(الموجعة للمصاب بهذا المرض 

  لتفكر في تأثير الجنسية المثلية على انتشار األمراض .الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين  با
  
  

  الثامنةالجلسة 
  )٧( يةالجنسية المثلموضوع الجلسة :      

   حقيقة مرض اإليدز  عنوان الجلسة :
    : أهداف الجلسة

  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على طبيعة مرض اإليدز -
  الواجب المنزلي – االرشاد الدينى -النمذجة  -المواجهة     الفنيات المستخدمة :

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم  الجلسةيبدأ الباحث   

اإليدز مرض شديد الخفاء ولكنه شديد التدمير ، وينتقل من شخص آلخـر عـن طريـق     الحالية بأن
فيروس سريع اإلنتشار إما عن طريق الدم أو بالممارسة الجنسية ، ولكن األخطر من ذلك أن نشأة هذا 

ألساس يأتى عن طريق المضاجعات الشرجية بين الشواذ جنسياً ، فقد يجتمع إثنان من الفيروس فى ا
الذكور فى ممارسة للجنسية المثلية وكالهما غير مصاب باإليدز ، وأثناء الممارسـات الشـاذة ومـع    
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  تكراراها يتخلق هذا الفيروس المميت ويصاب به المشتركون فى هذا الفعل الجنسى .
إن هذا الوجع أو السقم رجز عذب اهللا به بعـض األمـم   وم النبى المعلم " قال الصادق المعص  

، وليس بعد هذا القول الموجز من خير البشر قبلكم ثم بقى بعد باألرض فيذهب المرة ويأتى األخرى " 
داللة ان اإليدز من جنود اهللا الذى يسلطها على عبادة المنحرفين والمتعدين حدود اهللا جل شأنه ، فعلينا 

  أوالً أن نعرف ماهو اإليدز ؟ ، لماذا يختلف عن أى مرض آخر ؟ ، وكيفية الوقاية منه ؟ 
  ** ماهو اإليدز ؟

مرض يسببه فيروس ضئيل ال يرى إال بعد مئات اآلالف من المرات بالمجهر اإللكترونـى ،    
قة المعروفة حيث أن فيروس اإليدز من مجموعة الفيروسات المنعكسة والتى هى أصغر الكائنات الدقي

لدينا ولها قدرة عجيبة فى استعمار الخاليا الحية والتكاثر فيها بواسطة التحكم فى أسـرار الجينـات   
التى تمثل العمود الفقرى  T4الموجودة فى الخاليا . ويهاجم فيروس اإليدز الخاليا اللمفاوية المساعدة 

مرها ، ثم يتركز هجوم فيروس اإليدز على والعقل المدبر لجهاز المناعة عند اإلنسان فيتكاثر فيها ويد
الخاليا المساعدة فيشل حركتها ويتكاثر فيها بعد فك رموز أسرار جيناتها ثم يدمرها ، وتخـرج منهـا   
أعداد هائله من الفيروسات تهاجم خاليا جديدة ، كما تقوم أعداد هائلة من الخاليا المسـاعدة السـليمة   

هذا الفيروس دخل إلى واحدة منهن ويتوالى تثبيط آليات الدفاع فـى  باالنتحار حينما يأتيها الخبر بأن 
جهاز المناعة ، حتى تنهار وسائل الدفاع ، فيبدأ اإلنسان باالحساس بالتهابات رئوية طفيلية وفطريـة  
حادة ، مع إسهال شديد شبيه بالكوليرا ، بعدها يفقد وزنه ويتحوا إلى هيكل عظمى مع تضخم كبير فى 

دد اللمفاوية ثم إصابته بأورام سرطانية وأمراض جلدية خطيرة ، ثـم إصـابة الجهـاز    الطحال والغ
العصبى والمخ فيصاب المريض بالتشتت العقلى واإلحباط والكآبة باإلضافة إلى التهاب الدماغ والنخاع 

  الشوكى والسحائى ، وبعده ينتهى المريض إلى الموت .
  ** لماذ يختلف اإليدز عن أى مرض آخر ؟

  اإليدز ليس ككثير من األمراض التى تصيب اإلنسان فيشفى فيكتسب جسده مناعة ضدها .ـ 
  ـ ممارسة الجنس ولو لمرة واحدة مع طرف آخر مصاب يمكن أن تؤدى إلى العدوى .

ـ أغلب األمراض الجرثومية استطاع العلم إعداد أمصال وتطعيم محسنة لها تساعد اإلنسـان وتقيـه   
  فلم يكتشف الطب له حتى اآلن مصل واقى منه . وشرورها ، أما اإليدز

ـ بطء ظهور المرض أو أعراضه مما يفوت على المريض تدارك الخطر ، بل ال يشعر المـريض  
  بهذه األعراض بعد فوات األوان ، حيث يكون المرض قد بلغ مرحلة الخطر األليم وصار معدياً .

هيب ليدفع ثمن المتعة القليلة أضعافاً من العذاب ـ اإليدز يقتل ببطء بعد فترة من العذاب الجسمى الر
  واأللم ، لعله يكون صارفاً ورادعاً لكل رسيد يرى هذا العذاب فيتقى الوقوع فى جريمته 
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  ** كيفية الوقاية من اإليدز ؟
  التمسك بالدين وااللتزام بتعاليمه ، فإنه المنهج اإللهى الحق الذى فيه سعادة البشرية ووقاية الناس

 سياً وجسدياً .نف
    البعد عن مراقبة الفواحش فى وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة والتصـدى للعـادات

 واألخالق المنافية للدين .
  اتخاذ أسباب الوقاية الشرعية باألدعية المأثورة عن سيد األنام صلى اهللا علية وسلم والتى منها  

  رض وال فى السماء .& بسم اهللا الذى اليضر مع اسمه شئ فى األ
. قراءة آية الكرسى صباحاً ومساء &  

  ).www.khayma.com/fahad1390/motnwat/77.htm(& قراءة المعوذتين 
  لتفكر في كيفية انتشار مرض اإليدز .الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با

  
  

  التاسعةالجلسة 
  )٨( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      

  الجنس اآلخر هو الهدف الصحيح  عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :  
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على طبيعة الغريزة الجنسية . -
  ة خلقة اهللا لألنثى .أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على فائد -

  االرشاد الدينى  -الواجبات المنزلية  -التعزيز الموجب  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         

  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   
الرغبة الجنسية شئ داخلى يحرك كل مشاعر الجسم نحو شخص ما ، ولعل تلك الرغبة ال  بأنالحالية 

تحتاج لتعليم أو تدريب لتوجيهها ، ولكن فى بعض األحوال قد يحدث شئ من الخلل فى كيفية تحريك 
  هذه الرغبة ومن هو الشخص المراد توجيه الرغبه إليه ؟ 

نموها مع نموه وينبهها الهدف الـذى يسـعى إليـه     تولد الرغبة الجنسية مع الطفل ويتطور  
لتستوفى فيه الرغبة الجنسية . وأرقى مدارج تطورها أن يكون هدفها الجنسى الرغبة فى الجنس اآلخر 
والجاذبية التى تجذب كال الجنسين لبعضهما وهى جسمانية وذهنية وعائلية أى أن الغرض منها تكوين 

لثالثة مجتمعة إال فى أحوال المرض أو الشذوذ  ويختلف تطـور  عش وأسرة ، وعادة تكون العوامل ا
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الرغبة الجنسية ويختلف الهدف تبعاً لهذا التطور . فهدف الطفل فى أول حياته أبوه وأمه وهذا أمـر  
طبيعى ولغاية أربع سنوات يكون هدفه ذاته والنظر واإلهتمام إلى أعضائه التناسلية  ولغايـة عشـر   

ناً أو متعادالً ، وحتى البلوغ يكون رغبة المراهق تجاه الجنس المماثل ليست سنوات يكون الطفل كام
بالشذوذ ، ولكن بعد البلوغ يكون الجنس المغاير هو سير الجاذبية الجنسية بشكلها الطبيعى . فالجنس 
يتدرج فى سلوكه حتى يصل إلى الهدف الطبيعى وهو أعضاء تناسل الجـنس المغـاير ، وقـد درج    

ى ذلك منذ خلق اهللا تعالى آدم  وأى شذوذ عن هذه الغاية انحراف عن الطبيعى فهو حينئذ اإلنسان عل
غير طبيعى بل مرضى فى معظم األحوال ألن البعض يظن أن الشرج هدف جنسى طبيعـى لمـن   

  يقومون بذلك وهذا إدعاء باطل .
ألنه ال حمل فيـه وال  أما القول بأن الجنسية المثلية أو ما يعرف باللواط أقل ضرراً من الزنا   

مولود غير شرعى فقول مردود على أصحابه ألنه منذ بدء الخليقة والذكر يقتنص األنثـى السـتيفاء   
                      رغبته الجنسية ألن اهللا خلقها لهذا الغرض لإلكثار مـن النسـل ولـم يكـن فـى سـالف العصـر        

                     بـاقتراف جريمـة أخـرى الحتمـال حـدوث     عقود زواج . فمخالفة قوانين الطبيعـة و إرادة اهللا  
خطيئة االتصال الجنسى غير المشروع ال يتفق والمنطق وفيه محاولة الستئناث الرجـل واسـترجال   

منهـا  النساء ويحض على الرذيلة وال يمكن لعاقل أن يقول بـدفع رذيلـة بـأخرى أحـط وأقـذر      
(www.balagh.com/woman/trbiah/hf0npxho.htm)  

لذلك نجد أن اهللا تعالى رغب فى الزواج بين الرجل والمرأة ، وذكر المولى عشـرة أسـماء     
للعملية الجنسية كلها كلها تدعوا للمتعة الحقيقية التى ينالها الفرد من وراء ممارسة العملية الجنسية مع 

إلشباع الرغبة الجنسية كمـا   إمرأة بشكل سليم كما حدده لنا اهللا تعالى ، وإليك المعانى السامية الجميلة
 – المس – الحرث – التغشى–المالمسة - اإلفضاء – إلتيانا – المباشرة( ذكرت فى القرآن العظيم 

فالرغبة الجنسية مرتبطة فى جميع المخلوقات بشهوة الذكر لألنثى ،  ) . االستمتاع – النكاح – الرفث
إلناث منها ، وأن إناث المخلوقات تتدلل على حيث نرى أن جميع ذكور المخلوقات تسعى السترضاء ا

الذكور ، وبذلك تصبح الرغبة الجنسية رغبة تبادلية بين الذكور واإلناث ، وعلـى مسـتوى جميـع    
المخلوقات لم ولن نرى ذكر أى مخلوق على وجه األرض يمارس الجنس مع ذكر آخر ، فلـو فكـر   

مر لستوضح حقيقة الرغبة الجنسية وكيف توجه اإلنسان وهو المخلوق الوحيد صاحب العقل فى هذا األ
ويعطى للمراهقين واجب منزلي للتفكر فـي أهميـة    ،ر بشكل صحيح وممتع فى نفس الوقت وتستثم

  الحياة الجنسية الطبيعية على صحة االنسان وحياته الزوجية .
  العاشرةالجلسة  

  )٩( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
  اهللا في الجنسفطرة   عنوان الجلسة :
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   :  أهداف الجلسة
  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :

  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على طبيعة الجنس . -
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على مراد اهللا تعالى من الجنس . -

  االرشاد الدينى  -التعزيز الموجب  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
   ق ٤٥ - ٣٠الجلسة :          زمن

  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

الجنس أمر من أمور الحياة منشأة منشأ الخليقة ذاتها ، ومثله مثل الكثير من األمور التـى   الحالية بأن
ر ، ولكن هناك فطرة اهللا التى فطر الخلق عليها وسوى أمورهم الجنسية عبث بها اإلنسان وبدل وغي

كما يشاء وفق لما خلق، فعلينا أن نفهم أوالً ماهى فطرة اهللا فى األمور الجنسية ؟ وماذا يريد اهللا مـن  
  الخلق فى ممارسة الجنس ؟ وكيف يتم الجنس كما رسمه اهللا لعباده ؟ . 

، فهناك  عليها الناس اهللا خلق التي األصلية الخلقة وهي ،  الخلق هو والفَطْر الفَطْر من الفطرة
 اكتساب إلى وال تعليم إلى وال تلقين إلى تحتاج ال التي الفطرية األشياء مكتسبة ، أشياء وفيه فطرية أشياء
 هي هذه البيئة ، تعلمه أن دون أبواه يلقنه أن دون المدرسة يدخل أن دون إنسان كل عليها ، اإلنسان يولد

 إلى يميل أنه على مجبول الكون ، هذا فوق بقوة بإله يؤمن أنه على مفطور اإلنسان الفطرية ، األشياء
 أحسن من يحب  اإلنسان طبيعي ، أمر هذا يعني ،  تميل والمرأة المرأة إلى يميل الرجل اآلخر، الجنس

  على مفطورين الناس اإلحسان ، سيرأ اإلنسان إليها ، أحسن من حب على النفوس جبِلت قالوا كما إليه
 فطرية أمور هذه الغدر، وكراهية الوفاء حب الخيانة وكراهية األمانة حب الكذب وكراهية الصدق حب
 جاء بل الفطرة على بالتمرد الفطرة بمصادمة يجئ الفطرة ولم بمراعاة جاء واإلسالم الفطرة معنى فهذا
 ألن الطيبات بتحريم يجئ لم ولذلك الفطرة ، برعاية آدابه يوف أخالقياته وفي تشريعاته وفي عقائده في
الجميلة ، والنساء تعتبر من الطيبات التى شرعها اهللا  األشياء يحب الطيبات يحب اإلنسان أن الفطرة من

 إني الصحابة بعض قال كما الجمال يحب جميل  اهللا لنا للمتعة بالطرق التى أقرها سبحانه وتعالى ، فإن
 هـي  هذه ألن " جميل يحب الجمال اهللا أن " له  صلى اهللا عليه وسلم قال  الرسول لجمال ألنبا وِلعت
 الجسد تعذيب من نوع الرهبانية ألن الرهبانية يشرع لم اإلسالم ولذلك عليها ، الناس اهللا فطر التي الفطرة
 يرقى الذي هو هذا أن زعمب الجسد إيالم على تقوم تقشفية زهدية  وفلسفات أديان ، فهناك الروح لتصفية
 مـذهب  وهناك األقصى الشرق في البوذي المذهب وهناك فارس في الماني المذهب ، وهناك بالروح

والتى  المسيحية ، الرهبانية أخذت ، ومنهم اليونانيين الرواقيين عند مذهب وهناك الهندوسية في البراهمة
كـادحين   الحيـاة  فـي  يعملـون  وال الدنيا باتطي مع يتعاملوا أو أن  يتزوجوا  أن تحرم على الرهبان
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 أخته ومن أمه من يفر الواحد كان الوسطى العصور أيام في حتى المرأة ، من ويحاولون دائماً أن يفروا
  .  الفطرة على خروج كله فهذا شياطين كأنهن قريباته ومن

 األخالقية لقيما وهو الفطرة جوانب من جانب على جئنا و بشكل واسع ، الفطرة ولو تحدثنا عن
 الشعوب وعادات لثقافات تخضع وقد متعددة هذا عصرنا في أصبحت نجدها ربما الجنسية والممارسات

وأشياء متغيرة  ثابتة أشياء فيها متغيرة بل كلها ليست فالحياة ثابتة ،  قيما هناك إن تقول األديان ولكن كل
بالنبوات  واإليمان ثابت باهللا فاإليمان ديان ،األ كل ضد تغيره يعتبر شيء ثابت بحكم الفطرة وتم فكل ، 

 السارق وسرق الظالم ظلم وقد الحياة هذه سوق ينفض القيامة حينما يوم العادل وبالجزاء باآلخرة واإليمان
وكذلك التزواج بين الرجل والمرأة والذى يعد من أبرز ثوابت  منهم فيقتص الطغاة وطغى القاتل وقتل

 هذه الرذيلة وقُبح الفضيلة وحسن الصدق حسن مثل قلنا كما األخالقية والقيم عقائديةال القيم هذه الفطرة .
نوع من التحرر  األخالقية والفلسفات األديان على خروج التى تعتبر الغربيين ثقافة هناك ثابتة ، ولكن قيم

 كما جنسيا حرافاان كونه من والسحاق اللواط أخرجت النفسي للطب األميركية . فنحن نرى أن التقسيمة
 هولندا ، الغربية مثل الدول وبعض الممارسة في البشر بين اختالف كونه إلى الكثيرين لدى معتَقَد هو

 كبار زال وال الفطرة ضد . وهذا  الشاذة الجنسية الممارسات هذه وغيرها قد إعتمدت الدانمارك إسبانيا 
التناسلي وهو مختلف من الرجل إلى  الجهاز لإلنساناهللا  خلق البالء ، فلماذا  هذا األديان ينكرون رجال

نتيجـة   فهـذه  الحيـاة  ألوضـاع  قلـب  هـذا  كـالمرأة   ليكـون  الرجـل  المـرأة ، فلـم يخلـق   
)www.qaradawi.net/site/.../article.asp.(  

يؤدي إلى الشذوذ ، أي إبعادها عن الطريق السوي الذي هـو  أي خلل في التربية أو البيئة قد ف   
اإلنجذاب نحو الجنس اآلخر والذي ال يهدف على اشباع الغريزة عن طريق أعضاء تناسل الجـنس  

لكن هناك من يقول أن بعض حاالت الجنس المماثل في الـذكور هـي أمـر     اآلخر هو أمر خاطئ .
لكن هذا مثله مثل من يقول أن الصمم والبكم و العمي  طبيعي و مببره أن الشرج هدف طبيعي لمريده

ليس بعاهة ما دام الشخص قد يولد أبكم أو اصم أو أعمى ، مع أنها ال تنقص مـن كفايـة الشـخص    
الطبيعية و تعالج هذه الحاالت بتكييف أو تثقيف خاص لتعويض هذا النقص ، حتى ال يشعر أصحابها 

  .بأن الشرج هدف طبيعي لمريده بوطأتها وبهذا يهدم اإلدعاء القائل 
لتفكر في أهمية الدافع الجنسي في حياة االنسان وفطرة اهللا الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با

  في المخلوقات.
  الحادية عشرالجلسة 

  )١٠( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
   الترغيب في الجنس اآلخر  عنوان الجلسة :
     : أهداف الجلسة
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  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :
  أن يتدرب المراهق المعاق سمعياً على شعور الرغبة الجنسية تجاة األنثى . -
  أن يتدرب المراهق المعاق سمعياً على إعمال خياله بأحالم اليقظة . -

عزيز الموجب الت -التنفيس االنفعالى  -لعب الدور  -النمذجة  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  االرشاد الدينى  -الواجبات المنزلية  -

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

ن األول إيجابى حيث يصور أحالم اليقظة لها دور كبير فى حياة المراهق ، وهى ذات شقي الحالية بأن
المراهق لنفسه صوراً فى الخيال ويضع لها كل مايتمناه ويعيش فى حالة من الوجد والمتعه التخيلية ، 
ثم يسعى بعد ذلك فى الحياة لتحقيقها ، والشق الثانى هو اإلسـتغراق المـزمن فـى أحـالم اليقظـة      

  ء بذلك دون تحويلها إلى حقيقة ملموسة .واإلستمتاع بالصورة التى يصورها المراهق لنفسه واإلكتفا
كل حاالت الشذوذ الحقيقى يندرج تحت لوائها االضطرابات العميقة واالكتئـاب واالحسـاس   
بالذنب وذلك لما يقترفه الممارس للجنسية المثلية من فعل مخجل ، والبد من طرق فعالة للتخلص من 

من مشاعر متأججة وقوية ، وسوف أسرد قصة  ذلك الفعل المشين والسيما بأحالم اليقظة وما تحتويه
واقعية للعالج التخيلى بأحالم اليقظة ومدى فائدتها فى التخلص من توترات ذلك الفعل ، فقد ذكر أحد 
المصابين بالجنسية المثلية قصته مع الشفاء الحقيقى من هذا المرض بتحريك أحالم اليقظة حيث قال 

رأه صورة لمرأة وهى ترقص ، كانت الصورة مثيرة ، لـم   أنه ذات يوم وهو يتصفح إحدى المجالت
تكن صورة عارية ، ولم تكن إباحية ولكن كانت فيها حركة وأنوثة بالغة ، صحيح كانت المرأة ترتدى 
رداء قصيراً يكشف عن ساقيها ، لكن لم يكن هذا هو الموضوع ، وإنما الموضوع هو تلـك الحالـة   

ة ، وقد ساعدنى ذلك فى التوجيه بأفكارى وخياالتى بعيـداً عـن   المزاجية التى وضعتنى فيها الصور
  الجنوح وقريباً من الجنس العادى أى ذلك بين الرجل والمرأة . 

الموضوع مثير ويلقى بضؤ ساطع على العالج بالتخيالت والفانتازيا والمعروفة بأحالم اليقظة 
عملياتنا الذهنية ليست بتلك األهميـة   التى تمر من خالل تجربتنا فى الحياة ، وقد يتصور البعض أن

الشديدة ، وأن األمر ال يعدوا إال أن يكون دخاناً فى الهواء يغبش الرؤية ويعتم على الحقيقة  مـع أن  
الحقيقة أن الخيال الذى ينبهه صورة مثالً ضرورى كالهواء الذى نتنفسه ويكون الفضاء الذى تسبح فيه 

الفانتازيا أو الخيال الخصب ، أيضاً تترك أثرها كما أثـر بالعـالم   النشاطات اإلنسانية للمراهقين هى 
  الخارجى أى خارج إطار العقل والنفس .
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فالخيال يزود المراهق بمتعة بديلة فليس ضرورياً أن يتخيل المراهق الممارس للجنسية المثلية 
فيـه مشـاعر    لقاء جنسى مع إمرأة ، ولكن مطالعته للصورة نبهت لديه أحاسيس صحية ، وأيقظـت 

مدفونة وتركت له متعة من نوع ما ، فيها جزء من الراحة والسرور والبهجة والغبطة ، كما أن تلـك  
الخياالت والتخيالت تمثل انسحاباً محترماً من العالم الخارجى ، وتلعب دوراً ال يستهان به فى بنـاء  

اآلخرين ، وبالتحديد مع الجنس  العالم الخاص بكل إنسان واختيارته وقدراته على التكيف وعالقات مع
اآلخر ، وتعد القدرة على التخيل أقوى عامل مؤثر نحقق به حياتنا .. فمرة نراها رومانسية حالمـة ،  

  ومرة نراها عملية ساخنة وملتهبة ، ومن ثم تتكون رؤية ما حول المستقبل الجنسى للمراهق 
(www.almostshar.com/web/Consult_Desc.php?Consult_Id)  

  فعلى كل فرد أن يغمض عينيه ويحاول أن يتخيل اآلتى : ـ
  فتاه جميلة من الشكل والوجه واإلحساس الذى يغريه ويرغبه حتى تتكون فى ذهنه صورة ما أقرب

  إلى القلب والعقل .
 . ثم يتخيل قراءة الفاتحة ثم الخطوبة والتعرف على الفتاة بشكل أعمق 
 العالقة الزوجية المباشرة .ثم كتب الكتاب ثم الدخلة والزفاف و 

وعلى كل مراهق إعادة هذه التجربة أكثر من مرة مع نفسه وبأى صورة وبأى وضع يرتاح له ، 
ر فقط ، وقد يستلزم ذلك مطالعة بعض الصور خحتى يصبح كل تخيالته الجنسية متجه إلى الجنس اآل

مر قد ال يكون مقبوالً فى الوضع التى تشجع على الخيال الجنسى مع الفتيات والنساء . ولعل هذا األ
الطبيعى، ولكن األمر هنا مختلف حيث أن هناك مشكلة أكبر وهى الجنسية المثلية واالتجاه الجنسـى  
نحو الذكور وعلينا مواجهتها بهذا األسلوب التخيلى الشيق حتى نصل إلى وضع طبيعى فى المشاعر 

    .(www.arabianbusiness.com/arabic/613560)واالتجاهات الجنسية 
الحيـاة   أهمية التفكير في الجنس اآلخر علـى لتفكر في الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با

  الزوجية .
  

  عشر الثانيةالجلسة 
  )١١( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      

  نظرة المراهق لألبتصحيح   عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :
  على طبيعة دور األب في حياته .أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً  -
  أن يدرك المراهق المعاق سمعياً أن األب قيمة نفسية كبيرة .  -



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٢٣٦ - 

  

  االرشاد الدينى  -التعزيز الموجب  -النمذجة  -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
  ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         

  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

الوالدان هما أهم شخصين فى حياة أى فرد فى العالم ، وهما المشكالن لشخصية اإلنسـان   الحالية بأن
لب أو اإليجاب ، ولكن هناك دور كبير على المراهق فى تفهم دور الوالدين فى حياته وكيف سواء بالس

يضع صورة الوالدين فى اإلطار السليم حتى يظل دورهما كبير ومؤثر وفعال فى شخصيته ، واألب 
على وجه الخصوص حيث أنه من الجنس المماثل للمراهق الذكر له دور أكبر فى استقرار شخصـية  

  ق إذا تفهم المراهق جيداً للدور الحيوى الذى يلعبه األب .  المراه
أهميته التربوية على األبناء في مرحلة الطفولة فقط ؛ بل بالعكس يظهر  دور األب ال تقتصر  

 ١٢حياة األبناء ، خصوصا في مرحلة المراهقة ، وخصوصا الذكور في السن من  دوره بوضوح في
ستجابةً لألم ، فهو في هذه السن يحتاج إلى التوجيه واإلرشاد وحسـن  ا ألنه يصبح أقل سنة ، ١٨إلى 

الصحبة، فاألب ليس مجرد "بونْديرة" ال وقع له في األسرة وال دور له فى التوجيه . فتغيب األب يخلق 
نضجهم االجتماعي ، وال يوجد فرقٌ بين مرحلة عمرية وأخرى  أبناء مشوهين نفسيا وغير سالمين في

 الثماني سنوات في حاجة ملحة لوجود األب حتى يدخل وجدانهم من خـالل العمليـة   ، فاألبناء قبل
يفـتح   التربوية ؛ وحتى ال يكون األبناء أصحاب شخصية عرجاء  باإلضافة إلى أن غيابه عن مكانه

  بناء .عند األ الطريق أمام األبناء لالنحراف ، فغيابه عن مكانه ال شك يزيد من معدل الجريمة
ونحن نرى أن الطفل يقلد والديه من الوجهة السـلوكية ، والوجدانية فأتباع األهل لتعاليم الدين 

وسلوك الطريق القويم في التعامل مع الناس ، وأتباع القيم األخالقيـة مـن   » صالة، صوم ، زكاة « 
مام أطفالهم فيقلدونهم  صدق وأمانة ووفاء ، وإغاثة الملهوف وما شابه ذلك، يجعل منهم صورة مشرقة أ

وتلعب القدوة دوراً مهماً في غرس القيم وأنماط السلوك في نفوس األطفال . والقدوة هي أن نقلد مـن  
نعتبره المثل األعلى والنموذج المحتذى ، فالطفل يقلد والديه ، ومعلمه ، ورفاقه البارزين الذين يـرى  

من هو أدنى منه ، إال إذا كان ناقص العقل والتفكير ، فيهم مالمح القوة والتفوق إذ ليس هناك من يقلد 
فنحن نقلد من هم أكثر منا معرفة وعلماً وخبرة ، وأكثر خلقاً وأهمية في الوسط االجتمـاعي  وفـي   

  .التربية االسالمية دعوة واضحة لالقتداء برسول اهللا 
عادة الذين نحـبهم ،  عامل آخر من عوامل تقليد من هم قدوة ، هو عامل المحبة ، فنحن نقلد 

ونبتعد عن تقليد الذين نكرههم ، حتى أن هذه الكراهية تصل بنا أحياناً إلى درجة يتعطل فيها المنطق 
  فنحن نرفض ممن نكرههم حتى اإليجابيات ، وال نرى فيهم ما يمكن تقليده . 
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الشخصية المثالية   أو» السوبرمان«ونالحظ أن الطفل ينظر إلى اهللا نظرة مجسمة ، نظرته إلى        
لكنه رمز أكثـر شـموالً واتسـاعاً ،    » في نظر الطفل « المتمتعة بكل االمكانيات ، وهو رمز للوالد 

العظيم شبيهة بالصورة التي يرسمها لوالده أو لغيره مـن  » لذلك اهللا « فتتكون في ذهنه صورة حب 
ـاعر عند األطفال بين اهللا واألب عظماء بني البشــر في نظر الطفل ، وغالبــاً ما تتوافق المشـ

فالذين يحبون آباءهم يحبون اهللا كذلك ،وتنمية هذه المحبة وهذا التكريم » المختلفتين في الدرجة فقط « 
للوالدين في نفس األوالد منذ الصغر، هو فعل إيمان باهللا  ومن صلب التعاليم الدينية التي تؤهل الطفل 

  .)www.aldaawah.com/?p=835(سله في المستقبل لكي يكون مؤمناً باهللا وبكتبه ور
ولذلك قد يحدث لدى المراهق بعض الخلل فى رؤيته تجاه والده فيحاول االنتقام مـن والـده     

بصورة عكسية ، فيتعمد ايذاء نفسه بإهانة جسده عن طريق ممارسة الجنسية المثلية مع آخرين  ظناً 
  .نه ال يؤذى إال نفسه بل ويدمرها ب ، والحقيقة أمنه أنه بذلك يوجه نوع من  العقاب لصورة األ
  لتفكر في دور األب في حياة االنسان وأهميته وتأثيره .الواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين با

  
  عشر  الثالثةالجلسة 

  )١٢( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
   تحسين العالقة بين المراهقين وآبائهم  عنوان الجلسة :

  أن يشعر المراهق المعاق سمعياً بأهمية دور الوالدين في حياته . -:  هداف الجلسةأ
االرشـاد   -الواجبات المنزلية  -التعزيز الموجب  -لعب الدور  -المواجهة     الفنيات المستخدمة :

  الدينى 
   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         

  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم  الجلسة بالسؤال عنيبدأ الباحث   

بطبيعة الحال يميل الذكور ألمهاتهم وتميل البنات ألبائهم ، حتى أن الولد دائماً يتمنـى أن   الحالية بأن
يتزوج إمرأة لها صفات وسمات أمه ، وكذلك البنت مع أبيها ، ولكن هذا يحدث فى اإلطار النفسـى  

افظة األب واألم على صورتهما البراقة ألوالدهما ، وما يهمنا هنا توضيح العالقة بـين  السليم مع مح
  األب وابنه الذكر ونظرة اإلبن لهذا األب . 

  نتحدث فى هذه الجلسة من خالل إجابات على أسئلة نطرحها كاآلتى : ـ   
  ـ ما هى حقيقة العالقة بين الولد واألب ؟ 

الجنس ، أهم العالقات التي تكون الهوية الجنسـية وبالتـالي    تعد العالقة مع الوالد من نفس
االنجذاب الجنسي . فإذا كانت هناك مشكالت في تلك العالقات مثل غياب الوالد المتواصل ، أو عنفه 
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وقسوته ، أو سوء العالقة بين الوالدين ، فإن الطفل ال يحصل على احتياجاته النفسية من هذا الوالد . 
حتاج لحب أبوي ذكوري من أبيه . ولكن عندما ال يوجد ذلك الحب بسبب البعد المكاني فالطفل الذكر ي

أو النفسي ، فإن الطفل يفصل نفسه نفسياً عن الوالد لكي يحمي نفسه من اإلحباط ، وهذا االنفصـال  
ـ   ب النفسي يمنع من تكون الهوية الجنسية التي تنشأ بالتوحد مع األب، كما أن هذا الشوق القـديم للح

الذكري بالنسبة للولد ، يظل قابعا بالداخل منتظراً اإلشباع . وعندما يحدث هذا اإلشباع في وقت متأخر 
أو بطريقة جنسية ، يحدث ربط بين هذا الشوق العاطفي واللذة الجنسية . أي يحدث نوع من " جنسنة " 

  االحتياج لألب .
يطرة وحامية وخانقة المحبة ، فإنها تمنعه أيضاً عندما ال يتوحد الولد مع أبيه ، وتكون أمه مس 

من الدخول في عالم الرجال ، وبالتالي يظل هذا العالم مكتنفاً بالغموض والسرية ، وفي النفس الوقت 
يظل الطفل مشتاق لهذا العالم . وعندما يأتي سن المراهقة فإن هذا الشوق وذلك الغموض يؤدي إلـى  

  نمو االنجذاب الجنسي تجاه الذكور . 
فبعض اآلباء يشعرون أكثر من غيرهم باألسف على الطرق التي أخفقوا فيها في تربية أوالدهم 
أو أضروا أوالدهم من خاللها . ومع ذلك من الخطأ تحميل الوالدين اللوم كله . فهنالك عنصر آخـر  

يشعرون  أهم يتعلق بالطريقة التي يستقبل ويدرك الطفل تلك المعاملة ويتجاوب معها . بعض األطفال
بالجرح من والديهم فيتباعدون عنهم حتى يحموا أنفسهم . لكنهم في ذات الوقت يمنعون أنفسهم ، دون 

  أن يدركوا من تلقي أحجار البناء األولى في هويتهم الجنسية كرجال .
لذلك يمكن القول أن الجنسية المثلية هي عجز في قدرة الطفل على التواصل مع الوالد وينتقل 

ز فيما بعد إلى التعامل مع البالغين من نفس الجنس عموما . ويمكن القول إن المشكلة ليست هذا العج
أن الشخص المثلي البالغ يريد حبا من نفس الجنس ، بل أن حاجات الطفولة لديه المتعلقة بتلقي الحب 

مع بالغين  من الوالد لم تُسدد ، ولذلك يحاول هذا الشخص إشباع تلك الحاجات اآلن عن طريق عالقات
   آخرين من نفس الجنس تشمل أنشطة جنسية كطريقة خاطئة لتلقي الحب .

  فى تشويه صورة األب للولد ؟ما هو دور األم  ـ
ليست العالقة مع األم بنفس القدر من األهمية في كل حاالت تطور الميول المثلية ، لكن فـي  

خُلقت أساسا بسبب البعد في العالقة مـع   كثير من الحاالت تزيد هذه العالقة من صعوبة المشكلة التي
األب ، أو بسبب التعرض لتهجم أو اعتداء من جانبه ، مثال يمكن أن تؤدي األم إلى زيـادة المسـافة   
والعداوة بين الطفل واألب عن طريق التحدث إلى الطفل عن مشكالت زوجية عديدة، وهو أمر غير 

  سليم.
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ح البنها بأن يجاهر أبدا بالتعبير عن نفسه كذكر عـن  وكذلك األم شديدة الحماية والتى ال تسم
طريق اتخاذ أي مبادرات قوية ، أو ربما تُسخِّف باستمرار من كفاءته وتجعله يشعر بأنه فـي غيـر   

  المكان الصحيح كذكر أو بعدم األمان في رجولته .
  ـ ما هو دور األقران فى حالة غياب األب ؟
األطفال من اللعب جنب األطفال اآلخرين ، إلى اللعب مع ما بين سن الرابعة والخامسة ينتقل 

األطفال اآلخرين . ويبدأ األطفال في تعلم كيف يكون لهم أصدقاء . هذه الصداقات المبكـرة تضـيف   
عنصراً إلى الهوية الجنسية للطفل . األطفال يحتاجون لحب وقبول األطفال اآلخرين من أقرانهم الذين 

هم األطفال المماثلين لهم في الجنس . عالقة الصداقة بين من هم مـن نفـس   يماثلونهم في العمر واأل
  الجنس تلعب دورا هاما في عملية بناء الهوية الجنسية .

واألطفال المتخبطون في عالقاتهم مع األب ، قد يختبرون أيضا درجة مماثلة من البعد والرفض  
الة التشويش وعدم األمان التي يشعرون بها في العالقة مع أقرانهم من نفس الجنس ، مما يضيف إلى ح

. ألن في بعض الحاالت يتوقع األطفال أن يتلقوا من أقرانهم الذين من نفس جنسهم معاملة كتلك التي 
يتلقونها من األب . ربما يشعر ولد صغير أنه غير متوافق تماما مع أقرانه الذكور ، مثلما يشعر تماما 

اء والقبول تظل صارخة تطالب باإلشباع . وإذا لم ينـدمج األطفـال أو   تجاه والده . الرغبة في االنتم
المراهقون مع أقرانهم من نفس الجنس فربما ينجذبون للوقوع في عالقات غير صحية تبدو وكأنهـا  

    .)/www.ar.wikipedia.org/wiki(ستسدد االحتياج للقبول 
  كيفية تحسين العالقة بينه وبين والده .لتفكر في جب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين باالوا

  
  عشر الرابعةالجلسة 

  )١٣( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
  العالج التنفيري  عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :
  ق سمعياً أن االيذاء البدني والنفسي مرتبط بالممارسة الجنسية المثلية .أن يدرك المراهق المعا -
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على وسائل العقاب المرتبطة بالجنسية المثلية . -

الواجبـات   -التعزيز الموجب  -التنفيس االنفعالى  -لعب الدور -المواجهة     الفنيات المستخدمة :
  لدينىاالرشاد ا -المنزلية 

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
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  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   

المراهق الذى يمارس الجنس مع ذكر مثله أو حتى لديه رغبة جنسية تحركه تجاه الرجال  الحالية بأن
دون أى ممارسة فعلية ويبتعد برغبته عن النساء والفتيات يعلم تماماً أنه علـى   ويفتتن بهم وبأجسادهم

خطأ ، ولكنه ال يعرف كيف يتخلص من هذا االحساس ، فعلى المراهق أن يفهم أساس المشكلة التـى  
  يعانى منها، ويكون لديه الرغبة الحقيقية فى اتباع أساليب العالج المتاحة . 

سية المثلية ، وإذا راجعت تاريخك الجنسي منذ المـيالد والنشـأة   تختلف أسباب الميول الجن
والمراهقة؛ فستضع يدك على موطن الخلل ، فهذا النوع من السلوك الشاذ ؛ وهو درجة من درجـات  
الشذوذ الجنسي ، حتى ولو لم تتم الممارسة الكاملة ، والفيصل في التخلص من هذا السلوك الشاذ هو 

خلص منه ، بمعنى أن أهل الغرب لما عجزوا عن التعامل مع هذا الشذوذ ؛ لعدم الدافع والرغبة في الت
وجود الدافع لديهم للتخلص منه ، حيث لم تنجح الدوافع االجتماعية أو الرفض االجتماعي في الحد من 
ذلك الشذوذ.. أراحوا أنفسهم واعتبروه نوعا من االختالف في الميول الجنسية  وأصبح تكاملهم مـع  

ء الشواذ ينصب على طمأنتهم على أن ما يفعلونه شيء طبيعي ، ويجب أال يشعروا بالخجل منه  هؤال
وقد أثبتت التجربة أن الراغبين في العالج بدافع ديني قوي ورغبة في التخلص من هذا السلوك الشاذ 

مـدة  حيث علموا بحرمته ، وأنه يوردهم نار جهنم ، هؤالء نجح العالج معهم بالرغم مـن طـول ال  
والمجهود الضخم الذي بذل معهم ، أما الذين يذهبون للعالج ألسباب اجتماعية بمعنى أنهـم واقعـون   
تحت ضغط اجتماعي يدعوهم للزواج ، أو يخافون أن ينكشف أمرهم فعالً وهم يطلبون العالج تحت 

ينجح معهـم  ضغط الفضيحة والرغبة في إظهار حسن النوايا في التخلص من هذا الشذوذ ، هؤالء لم 
  العالج ولم يصبروا عليه ، ولم يستمروا فيه ؛ ألن هذه الدوافع ال تكفي وحدها للتخلص من هذا الشذوذ  
فالتركيز على الدافع الديني وربطة بالحرمة والمصير في نار جهنم باعتباره كبيرة من الكبائر 

أو التفكير فيها ، أو النظر إلـى  هو بداية العالج المجدى ، والذي يعتمد على ربط هذه الرغبة الشاذة 
  .         الرجال ، أو ممارسة العادة السرية في اتجاههم ، ربط كل ذلك بشيء مؤلم ، وليكن النار

بمعنى أن يحمل الشخص معه دائما "والعة غاز" مما تستخدم في إشعال السـجائر، وبمجـرد   
هذا الشذوذ فإنه يشعل الوالعة ويضـع   تحرك الشعور أو التفكير أو الرغبة أو النظرة أوأى شئ تجاه

أصبعه فيها حتى يكاد يحترق ؛ فينصرف تفكيره ورغبته عن هذا الشذوذ أوالً ، فيرتبط هذا الشـعور  
الشاذ ـ مع تكرار ذلك ـ  باأللم الناتج عن حرق أصبعه ؛ فيبدأ في رفض هذا الشعور، وعدم الرغبة 

ر الفرد في نار جهنم وهو يرى نار الوالعة ، ويتـذكر  في تكراره ؛ حيث يؤدي به إلى األلم ، ثم يفك
كيف أنه لم يستطع تحمل نار الوالعة البسيط واأللم الناتج عنها في أصبعه ، فكيف له أن يتحمل نار 
جهنم الذي ستشوي جسده وكل موضع للرغبة الشاذة فيه ؟ وكيف أن اهللا سيبدل جلده جلدا غيره حتى 
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لفكرة والتذكر مع كل مرة يفكر فيها في هذا الرغبة الشاذة ؛ فتتوقف الفكـرة  يتكرر األلم ... وتتكرر ا
وال يرغب في الوصول إليها ، ويبدأ كذلك فى التفكير السليم للعالقة الجنسية الطبيعية ، ومحاولة إحياء 

ــوية    ــة الس ــى الطبيعي ــود إل ــى يع ــه ؛ حت ــرأة في ــة الم ــعور ناحي -www.zwamel( الش
maroc.piczo.com/?g=35656701.(  

وهذه الطريقة التنفيرية قد تعتبر قاسية بعض الشئ فى اتباعها وممارستها ، ولكن الداء الصـعب  
يحتاج دائماً لعالج مر أو جراحة عاجلة ، وعلى المراهق اتباع كل الوسائل المتاحة ليتخلص من ذلك 

  .بالء ، ويحيا حياة طبيعية هادئة ال
  لتفكر في طرق االبتعاد عن ممارسة الجنسية المثلية .هقين باالواجب المنزلي : يكلف الباحث المرا

  
  عشر الخامسةالجلسة 

  )١٤( الجنسية المثليةموضوع الجلسة : 
  العالج التطهيريعنوان الجلسة :  

  :  أهداف الجلسة
  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :

  اء .أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أهمية الطهر والنق -
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على فائدة السلوك السوي . -

الواجبات  -التعزيز الموجب  -التنفيس االنفعالى  -لعب الدور  -المواجهة     الفنيات المستخدمة :
  االرشاد الدينى -المنزلية 

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلس إجراءات
الجلسة يبدأ إجراءات عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم  الجلسة بالسؤاليبدأ الباحث   

قائم على قاعدة " إن الحسنات يذهبن السيئات " وعلى فكرة " دع حسناتك  العالج التطهيرى الحالية بأن
وذلك يعنى أن االنغماس فى األعمال التى ترضى اهللا تعالى يخرج الفرد من حيـز   ، " تسابق سيئاتك

ى تعصى اهللا ، حيث أنه محال أن يجتمع الطيب والخبيث فى سلة واحدة وفى آن واحد ، األعمال الت
  فال بد أن يطرد الطيب الخبيث .

مكافئ للفعل الشاذ كأن  على المراهق حين يتورط في أي من األفعال الشاذة أن يقوم بفعل خير
ل منتظم وهكذا ، وكلما عاود النوافل بشك يصوم يوما أو عدة أيام ، أو يتصدق بمبلغ ، أو يؤدى بعض

ويستحب في هذه األفعال التطهيرية أن تتطلب جهدا ومشـقة   الفعل الشاذ زاد في األعمال التطهيرية ،
التنفير من الفعل الشاذ ، وفى ذات الوقت يشعر المراهق بقيمتها وثوابها  في تنفيذها حتى تؤدى وظيفة
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وهذا يعطيها بعدا ايجابيا مدعما يتجاوز فكرة التنفير من  ولذتها بعد تأديتها واإلحساس بالتطهر والنظافة
كانوا مسلمين  الفعل الشاذ منفردا . وهذا النوع من العالج قريب من نفوس الناس في مجتمعاتنا ( سواء

الوقت ، وكثير من األعمال  أو غير مسلمين ) ففكرة التكفير عن الذنوب فكرة إيمانية وعالجية في نفس
  منها ايجابيا بهذه الوسيلة .  اقع تكون مدفوعة بمشاعر ذنب يتم التخفيفالخيرية في الو

حيث يعلم بأن الغريزة الجنسية طاقة هامة فـي   وهذه الخطوة يجب أن يتفهمها المراهق جيدا
تربوية معينة حفرت لها مسارا شاذا وتدفقت من خاللـه   حياته ولكن حدث أن هذه الطاقة في ظروف

جنسية إال من خالل هذا المسار الذي اعتاده لسنوات طويلة وتدعم  بأي رغبةولهذا ال يشعر الشخص 
من خالل تكرار مشاعر اللذة مرتبطة بهذا المسار . و لكي يتعدل اتجاه الطاقة الجنسية فان ذلك يستلزم 

تتجمـع   هذا المسار الشاذ حتى ال تتسرب منه الطاقة الجنسية وبعد فترة من إغالق هذا المسار إغالق
لطاقة الجنسية وتبحث لها عن منصرف ، وهنا يهيأ لها مسارا طبيعيا تخرج من خالله، وسوف تحدث ا

وفتح المسار الجديد سوف  صعوبات وتعثرات في هذا األمر ولكن اإلصرار على إغالق المسار الشـاذ
  . اتجاهه الجديد ينتهي بتحول هذا المسار خاصة إذا وجد تعزيزا مناسبا في

الجنس اآلخر في المراحل المبكرة للعالج لذلك يمكن  المراهق رغبة جنسية نحو وربما ال يجد
الرغبة العاطفية كنا نجدها كثيرا عند المرضى بالشذوذ وربما قـد   أن يكتفي بالرغبة العاطفية ، وهذه

 نجعلها اهللا حبل النجاة للمبتلين بهذا المرض يتعلقون به حين ينوون الخالص ، وكثير منهم أيضا تكو
الجنسية نحـو   لديه الرغبة في العيش في جو أسرى مع زوجة وأبناء على الرغم من افتقادهم للرغبة

  النساء . 
كأزواج رغـم مخـاوفهم    ومن متابعة مثل هذه الحاالت وجد أنهم حين تزوجوا كانوا ينجحون

الخـوف مـن    الهائلة من الفشل حيث يحدث بعد الزواج إغالق قهري للمنافذ الشاذة للغريزة ( بسبب
الوقت الذي تتاح فيه فرص اإلشباع الطبيعيـة .   الفضيحة أو اهتزاز الصورة أمام الزوجة ) في نفس

حيث تكون لـدى الشـخص    ( Bisexual ) المزدوجة وفى بعض األحوال يحدث ما يسمى بالجنسية
  ).www.acofps.com( للغريزة القدرة على اإلشباع المثلي والغيري

 ر وأحسسنا بالعجز لجأنا إلى اهللا بالدعاء ، فهـو قـادر علـى كشـف الـبالء      فكلما أعيتنا األمو
 سالح إيماني وروحي حيث يستمد اإلنسان العون من اهللا الذي ال يعجزه شيء في األرض وال والدعاء

لمحتوى  في السماء ، وهو في نفس الوقت سالح نفسي حيث تجرى عملية برمجة للجهاز النفسي طبقا
بسيكولوجية مـا   برنامج نفسي جسدي في اتجاه تحقيق محتوى الدعاء وذلك فيما يسمىالدعاء فيتشكل 

من أمل في الخالص وما يعطيه من ثواب للداعي سواء أجيب  افة إلى ما يعطيه الدعاءى إضتحت الوع
  .لحكمة يعلمها اهللا ) لآلخرة  (دعاءه في الدنيا أم تأجل 

لتفكر في تأثير االيمان باهللا والدعاء والعبادة في استقامة باالواجب المنزلي : يكلف الباحث المراهقين 
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  االنسان وعصمته من الزلل.
 
  عشر السادسةالجلسة 

  )١٥( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      
  أهمية السلوك الجنسي السوي  عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  يسعى الباحث إلى تحقيق الهدفين التاليين :
  مراهق المعاق سمعياً على النتائج الطيبة من السلوك المستقيم .أن يتعرف ال -
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أن الجنس مرغوب فيه إذا أخذ شكله الذي يرضى عنه اهللا. -

   الواجب المنزلي – االرشاد الدينى -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :
   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         

  ة :ـلجلسا إجراءات
يبدأ إجـراءات  الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث    

يحتاج بعض المراهقين إلى وضع أسس لجوانب هامة وفعالة فى كيفية التفكير فى  الجلسة الحالية بأن
اثل ، وفى هـذه  حياتهم للتخلص من مشكلة ممارسة الجنسية المثلية أو مجرد الرغبة فى الجنس المم

الحالة يجب أن نقدم دعم معرفى ومعنوى  يشعر المراهق بنتيجته فى الحد من الجنسية المثلية وميولها 
  الشاذة  
  سوف نستعرض هذه الجوانب بإيجاز على النحو التالى : ـ  

: إن الحياة زاخرة بمختلف األنشطة ، وإن الجنس هو واحد من أنشـطة الحيـاة ،   الجانب األول  -
صله فطرة وضعها اهللا في اإلنسان إلسعاده ، ودفعه إلى إقامة شبكة من العالقات االجتماعية التـي  وأ

يتبادل فيها األخذ والعطاء مع الجنس األخر فيعمر الكون ، وعالقات جديدة ، وأجيال جديدة كل حين . 
الشخصي والثقافي ، والوزن النسبي للنشاط الجنسي يختلف من إنسان إلى إنسان بحكم تكوينه النفسي و

وبحكم اهتماماته وغاياته وأهدافه ، وما يشغل تفكيره وطاقته ، كما يختلف من مجتمع إلـى آخـر ،   
ويختلف من مرحلة إلى أخرى في العمر ، وهو أشد ما يكون في مرحلة المراهقة ، وبداية الشـباب ؛  

وة المندفعة دون رصيد من رشـد  ألنه في هذه المرحلة قد يندفع لميول ورغبات جنسية شاذة  يشبه الق
أو حكمة ، أو سابقة تجربة أو خبرات ، إنها تشبه الثور األعمى وهو يهيج ويتخبط ، وال يدري أنه في 

  اندفاعه هذا إنما يحفر قبره ، ويسعى إلى حتفه .
ايتها : اإلسالم يحترم هذه الشهوة ابتداء ؛ ألنها فطرة من اهللا ، وهو حريص على رعالجانب الثاني  -

لتكون كما يريد اهللا سبيالً للعمار والسعادة ، ال طريقًا للخراب والتعاسـة ، والفسـاد فـي األرض ،    
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وتوجيهات اإلسالم كلها تتضمن هذا التوازن واالحترام والترشيد لتتدفق الطاقة في مسـار ، وتنـدفع   
لحسية ، ومظهرا من مظاهر الشهوة في االتجاه الصحيح فتصيب أهدافها لتكون سببا للمتعة النفسية وا

نعمة اهللا سبحانه على خلقه . ولكن أمورا حدثت وتحدث لتخرج األمر عـن هـذا المـنهج ، وهـذا     
االنحراف عن مقصود اهللا هو خطأ مشترك فليس هنا مجال تقسيم حصص الحساب عليه ، أو إلقـاء  

ب الضـاغطة سـتكون فـي    اللوم على األطراف الضالعة فيه . ويبقى أن كل هذه المالبسات واألسبا
فال تنفع الظالمين معذرتهم ، ونـرى   -عز وجل -الحسبان يوم أن نقف جميعا حفاة عراة أمام المولى

الذين كذبوا على اهللا وجوهم مسودة  ولن يجدي يومها تبادل التهم بالباطل ، وال تعليق المسئولية فـي  
  رقاب اآلخرين . 

فإن المسألة تحتاج إلى تكامل في الرؤية والمعالجة ، فالمسألة  : استنادا على ما سبق الجانب الثالث -
الجنسية هي جزء من شأن أوسع ، والنشاط الجنسي الطبيعى ليس معزوال عن غيره من شئون وأنشطة 
اإلنسان والحياة ، والنظرة المحدودة الجزئية هي وبال على صاحبها الذي يجلس محصورا يبكـي أو  

طه الشيطان من المس ، وهو هنا مس الجهل  وأحيانًا المعرفة القليلة الناقصة مذعورا يتقلب كمن يتخب
، فإن الذين يهملون الشأن الجنسي بتغافل أبله ، أو حياء منافق ، أو تجاهل كاذب ، أو تشدد أحمـق  

زن يدفعون الثمن غاليا ، فالصنفان وجهان لعملة واحدة ، كالهما جانَب الصواب والعدل والحكمة والتوا
، وهي جميعا من روح مقاصد اإلسالم الحنيف . لذلك فإن من يمارس الجنسية المثلية يجب أن يسأل 
أين أنت من العبادة الصحيحة المعتدلة صوما وصالة وذكرا باللسان والعمل ؟ وأين أنت من الصحبة 

رك إذا نسـيته أو  الصالحة التي تعينك إذا تذكرت فعل الخير ، وخطر ببالك عمله ، وتعمل على تذكي
  غفلت عنه ؟ 

: عالوة على ما سبق لم نتهرب من مواجهة األسـئلة الصـريحة فـي الجزئيـات      الجانب الرابع -
والتفاصيل ؛ فقد نحاول التخفيف من شعور المضطر تحت ضغط رغبة جنسية شاذة ال يستطيع دفعها 

س فنكرر دائماً أن األفضـل هـو   وإفهامه حقيقة ما يشعر به من قذارة نفسية وإثم ، وضعف ثقة بالنف
االمتناع عن اإلنجراف فى الشهوة ، وأن استثمار الطاقة سيصرفها عن الضغط على األعصاب ، وإن 
اجتناب المثيرات صعب ، ولكنه ليس مستحيالً ، وأن االنشغال بالهموم الجادة  واالهتمامات المتنوعة 

  على الخروج من الحلقة المفرغة  يساعد
: وهناك أمر هام جداً يعرف بالزواج المبكر ألنه الحصن من الرغبات الشاذة ، امس الجانب الخ -

وهو الميدان الطبيعى للعالج الجنسى السليم بشكل بعيد عن التوتر ، وعلينا أن ننظر إليه من جوانبه 
يل الظروف جميعا ؛ سواء فيما يتعلق باالستعداد له ، أو فيما يتعلق بقبول األهل أو المجتمع به ، وتعد

لينجح ، وأن أشكال الزواج كثيرة ، وإن الشاب يختار ما يتناسب مع ظروفه ، ويستطيع أن يتحمـل  
مسئولياته برجولة ؛ فليست شهوة الجنس مجرد فورة تخمد بالممارسة مع ذكر أميل إليه ، ولكن الجنس 
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. وهي متاحة جميعـا   جزء من عالقة ـ أو هكذا ينبغي أن يكون ـ وهذه العالقة لها جوانب وتبعات  
بحسب الظروف واألحوال ، وأركان الزواج معروفة حتى يصبح شرعيا ، ولكن البعض يصر علـى  
الشكل التقليدي للزواج ، ويرسل لنا صارخًا أن المجتمع ال يقبل، واألسرة تفرض ، وفى هذه المناسبة 

يعوذ باهللا من جلَد الفاجر ، نذكر دعاء شهير للفاروق عمر بن الخطاب ـ رضي اهللا عنه ـ حين كان   
وعجز الثِّقة أي الطيب الملتزم. ولو تأملنا في الفاجر المنحرف كيف يدير فجوره ، ويحذق تصـريف  
أموره ، مقابل قلة الحيلة والخيبة القوية التي يتحلى بها بعض من ينتسبون إلى االلتـزام باإلسـالم .   

ع الخطط  ويحبس األنفاس ، ويسير الخطوة تلو فالقوي الحكيم يعرف كيف يحصل على ما يريد ، يض
الخطوة  فيصل إلى الهدف بأسرع وقت ، ومن أقصر طريق ، والخائب يلف حـول نفسـه ويـدور     
ويتشكك ويتردد ويسأل بلجاجة ويتلكأ بسذاجة ، ويخطئ بفجاجة حتى أن صحابي جليل رأى أحد الناس 

ان اهللا خالق هذا وعمرو بن العاص ، إله واحد " ، " ضعيف العقل ، متواضع التدبير " ، فقال :  " سبح
وذلك لشدة بأس ودهاء الثاني طبعا ، وسبحان اهللا العظيم . واألمثلة كثيرة في الحياة من حولنا ، فهناك 
من تزوجوا طالبا دون عون من أحد ، وليس في األمر لغز إنما هم أرادوه هكذا ، وتوكلوا علـى اهللا  

يبة ، ومن الزمالء من تخطى الخامسة والثالثين  وهو يلف حول نفسه ويدور ، فكان ، دون تلكؤ أو خ
ويسأل ويتساءل ، ويلعن الحظ والظروف والمجتمع والناس ، ويعيش أسير العلل النفسية تتكاثر عليه 

لتفكر فـي  لباحث المراهقين باالواجب المنزلي : يكلف ا، www.acofps.com)( حتى تكاد تفتك به
  . ضرورة أن يكون االنسان طبيعي في عالقاته الجنسية حتى يرضي اهللا تعالى ويرضى عنه الناس

  
  

  عشر السابعةالجلسة 
  )١٦( الجنسية المثليةموضوع الجلسة :      

  أفضل الطرق لمواجهة الميول الشاذة  عنوان الجلسة :
  :  أهداف الجلسة

  حقيق الهدفين التاليين :يسعى الباحث إلى ت  
  أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أفضل وأسهل األساليب في الوقاية من الميول الشاذة . -
أن يتعرف المراهق المعاق سمعياً على أن الوقاية من الجنسية المثلية لها العديد من الفوائد في  -

  الحياة بصفة عامة .
  االرشاد الدينى  -سلوب حل المشكالت أ -المحاضرات     الفنيات المستخدمة :

   ق ٤٥ - ٣٠زمن الجلسة :         
  ة :ـالجلسإجراءات 
الجلسة يبدأ إجراءات الجلسة بالسؤال عن الواجب المنزلي في الجلسة السابقة ، ثم يبدأ الباحث   
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، وعلى هذا فإن أى ل اهللا سبحانه وتعالى " إن اهللا ال يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " وقالحالية ب
إنسان فى وضع سئ ال يقبله هو وال المحيطين به فعليه أوالً من تغير ما بنفسه من أوضاع السـؤ ،  

  حتى تتغير بالتبعيه حياته ونظرته لنفسه ونظرة اآلخرين له .
من األهمية البالغة أن يكون لدينا توقعات واقعية عن الرحلة التي يتم اجتيازها للخروج مـن    

الجنسية المثلية ، إذ أحياناً يعتقد البعض أنهم إذا صلوا بالقدر الكافي أو تمنوا غاية التمني ، فإن دائرة 
جنسيتهم المثلية ستولي بال رجعة . بالطبع هذا ليس توقعا واقعيا ، فالتغير على صعيد التوجه الجنسي 

تريد أن تكون لـديك   يحدث نتيجة عملية عادة ما تنطوي على مجهود شخصي شاق . تخيل مثالً أنك
حديقة خضراوات . قد تصلي لسنوات أن يجعل اهللا الخضراوات تنمو في حديقتك ، وحينما ال يحدث 
شيء ، ربما تقرر أن تغضب من اهللا جل شأنه ألنه لم يستمع لصلواتك . غير أن الحقيقة هي أنه في 

، ونغرس البذور ، ونداوم على الوقت الذي يجعل اهللا الخضراوات تنمو ، فإن علينا أن نمهد األرض 
سقي النبات وقلع األعشاب الضارة ، بل ونعمل ما هو أكثر من ذلك . بهذا تكون لدينا أفضل فرصة 
للحصول على خضراوات وقت الحصاد . بالمثل فإن األفراد الذين يريدون أن يختبروا تغييـراً فـي   

من الجهد في إطار عملية مستمرة . حقاً يقوم  ميولهم وممارساتهم الجنسية يتعين عليهم أن يبذلوا الكثير
اهللا بعمله ، ويتمم أموراً ال يمكننا نحن أن نعملها ، ولكن علينا أن نمهد السبيل و نتيح الفرصـة فـي   

  حياتنا ونتعاون مع ما يرغب اهللا في فعله فينا. 
سـية الغيريـة   وعلى هذا فإن الوقت الذي تستغرقه عملية التغير من الجنسية المثلية إلى الجن

  تتحدد فى عوامل منها 
  ـ جذور االنجذاب الجنسى :١

كلما كانت الجذور المتصلة بانجذاب الشخص إلى آخر من نفس جنسه معقدة وصعبة  كلما قد  
تستغرق عملية التغيير وقتا أطول . على سبيل المثال ، ربما تستغرق تلك العملية وقتا أطول بالنسبة 

شديد في الطفولة عما تستغرقه بالنسبة لشخص تعرض النتهاك جنسي لشخص تعرض النتهاك جنسي 
  بسيط .

  :  قدر الدعم المتوافر لدى الفرد ـ٢
كلما استعان الشخص بوسائل مساعدة كلما كان بإمكانه توقع إحراز تقدماً أفضل . على سـبيل    

رد سوف يحقق تقدماً المثال ، المراهق الذى يستمع للنصح واإلرشاد ويحاول التخلص من مشكلته بمف
  أبطا من المراهق الذى يستعين بأصدقاءه والمقربين له لتخطى هذه المحنة .

  : مدى قدرة واستعداد الشخص على مواجهة أمور شخصية صعبة ـ٣
حيث أن عملية التغيير تنطوي على مواجهة أمور شخصية صعبة ، مثل مشـكالت وجـذور   

متعلق بتلك األمور ، فإن قدرة الشخص ومدى استعداده على عميقة لدى الفرد ، وكذلك مواجهة األلم ال
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مواجهة تلك األمور سيؤثر في معدل التقدم . جدير بالذكر أن مدى االستعداد يتعلق بمدى صدق رغبة 
الشخص فعالً في التغيير. ليس من المستغرب أن تستغرق عملية التغيير خمس أو عشر سنوات وليس 

ن أيضا أن تقل وطأة المشاعر المثلية بشكل كبير في وقت أقرب من ذلك في هذا مدعاة لليأس ، إذ يمك
كثيراً . إذا كان اهللا جزءا من عملية التغيير، فإنه سيسير إلى جانبك ، ويحميك ، ويرشـد طريقـك ،   
                    ويضيء بنوره في ظلمتك . تذكر أن غاية الهدف فـي الحيـاة ليسـت الوصـول إلـى الجنسـية      

ـ     الغير ــة، بــل اتبـ ــيض للجنســية المثلي ــة كنق ــاة  ي  بالكامــلاع اهللا وتســليمه الحي
)www.fadfada.net/index.php?option=ent...(  

  وهنا يتبادر للذهن أسئلة هامة لتغير المسار على النحو التالى :
  ـ هل هناك ضمان للنجاح ؟١

إنه ليست هناك نتائج مثلما هو األمر مع أي أمور شخصية عميقة ربما يريد المرء تغييرها ، ف
مضمونة . ليس بإمكان أي شخص أن يعدك أنه في سنين هذه عددها ستختبر تغييراً كـامالً للتوجـه   
الجنسي . كثيرون يختبرون فعالً تغييراً كامالً للتوجه الجنسي ، بمعنى أنه بينما كانوا قبال ينجذبون إلى 

غاير فحسب . آخرون يختبـرون تقـدما   نفس الجنس فحسب ، أصبحوا اآلن ينجذبون إلى الجنس الم
ملحوظا نحو الهدف ، فربما أصبحوا اآلن ينجذبون بالكامل إلى الجنس المغاير وأصبحوا على استعداد 
للزواج ، ولم يعد لديهم سوى أقل القليل من االنجذاب إلى الجنس المثلي . وبالنسبة آلخرين ، ربمـا  

غاير دون أي تغير في انجذابهم نحو نفـس الجـنس .   يحدث تغيير كبير في انجذابهم نحو الجنس الم
وآخرون ربما يصبحون قادرين على اختيار اختيارات صحية فيما يتعلق بسـلوكهم وإن وجـدوا أن   
انجذابهم ورغباتهم ظلت كما هي . حينما يتعامل شخصان مع نفس المسألة ، من الطبيعي توقع نتائج 

ولكن ال يمكننا ضمان المحصلة النهائية أو الوتيرة التي يحدث مختلفة ، وبالتالي فإن التغيير يحدث حقا 
  بها التغيير .

  فعالً ؟  ـ هل الجنسية المثلية طبيعة نولد بها ؟ هل تم إثبات ذلك٢
بالرغم من أن الباحثين أنفقوا الكثير من الوقت والمال في محاولة إثبات أن الجنسية المثلية أمر 

ول حتى اآلن إلى إثبات مادي ملموس لهذا االفتراض ، في واقع األمـر  نولد به ، إال أنه لم يتم الوص
  المثلية كطبيعة . كلما يزداد البحث ، كلما تقل األدلة المساندة لنظرية

  ـ ما الذي يقوله مشاهير الباحثين في هذا الموضوع ؟٣
ـ    ي يقول ماستر وجونسون ( أهم أشهر الباحثين في مجال الجنس ) في كتابهمـا " الجـنس ف

اإلنسان"  ما يلي : على وجه العموم ، قد تم رفض النظرية الوراثية لتفسير الجنسية المثلية . وعـن  
تأثير الهورمونات يقولون : بالرغم من اهتمام العلماء بأنه ربما تكون هناك عالقة لبعض الميكانيزمات 

أن نشأة الجنسية المثليـة هـي    الهورمونية في نشأة الجنسية المثلية ، إال أنه ال يوجد عالم جاد يقترح
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تأثير مباشر للهورمونات . وتفسير هذا الكالم نقول أنه يمكن لبعض الهورمونات أن تؤثر في زيـادة  
التعرض لإلصابة بالجنسية المثلية ولكن ال يوجد هورمون يحتم اإلصابة بالجنسية المثلية . نفس الشيء 

إلدمان الكحوليات . حامل هـذا الجـين ال يجـب     يمكن أن يقال على إدمان الكحوليات . فهناك جين
بالضرورة أن يصاب بإدمان الكحوليات ولكنه معرض أكثر من غيره إلدمان الكحوليات إذا تعـرض  
لتناول الكحوليات بكثرة . بالمثل فإن هناك استعداد وراثي وهورموني لبعض األشـخاص لإلصـابة   

ل التي سوف نتكلم عنها مثل اإلساءات الجنسية في بالجنسية المثلية إذا هم تعرضوا لبعض من العوام
الطفولة أو العالقة السيئة بالوالد من نفس الجنس . وفي مقدمـة كتـاب مجلـس التربيـة الجنسـية      
والمعلومات الجنسية في الواليات المتحدة األمريكية بعنوان " الجنس واإلنسان " وردت هذه الفقـرة :  

رغبة غريزية لتحقيق أي هدف جنسي محدد أو شكل مسبق لرغبته  "عند الوالدة ال يكون لدى اإلنسان
الجنسية . ولكن سلوكه الجنسي في أي مرحلة من حياته هو نتيجة لتعليم متراكم من خالل الخبـرات  

  التي يتعرض لها " .
وبكلمات أبسط ، السلوك الجنسي غير محدد عند الوالدة وإنما يتم تعلمه ، واألدلة العلميـة ال  

نظرية أن الجنسية المثلية طبيعة نولد بها . الكثير من الناس ال يوافقون على أن طبيعتنا الجنسية تساند 
غير محددة تماماً ويؤمنون أننا مخلوقين ولنا طبيعة جنسية غيرية وهذا مبني على اإليمان بأن اهللا خلق 

ر مشكالت عديدة، منها في البداية رجل وامرأة . عندما يحدث تشوه لهذه الصورة بسبب الخطيئة تظه
  .الجنسية المثلية 

  ـ ما الذي يجعل الجنسيين المثليين مصممين على أنهم ولدوا هكذا ؟٤
أوالً ألن فكرة وجود االختيار إما أن يظلوا مثليين أم ال، فكرة مخيفة ومهددة فالشخص الـذي  

ر من األشخاص المثليين مـع  ) قد استثمر الكثير في هذه الهوية . صارع الكثيgayيعتبر نفسه مثلي (
الهوية المثلية لسنين طويلة قبل أن يقبلوا هذا الهوية . وعندما قبلوا هذه الهوية ، شعروا براحة من هذا 
الصراع وقلبوا صفحة هذا الماضي المؤلم . لذلك فإن فكرة العودة لهذه الحيرة والصراع أمر يشعرهم 

المثليين ال يتذكر أي وقت لم تكن لديه فيه أي مشاعر مثلية بالتهديد الشديد. السبب الثاني هو أن أغلب 
، وهذا يجعلهم يعتقدون فعالً أنهم ولدوا مثليين . األبحاث أثبتت أن الطريق الذي نسلكه فـي الحيـاة   
تحدده السنوات األولى من حياتنا . تقول بعض الدراسات أن الطفل يدرك ما إذا كان مرغوباً فيه أم ال 

سنوات يتم تحديد هويته الجنسية ومن  ٣ر. وخالل الفترة من سن سنة ونصف إلى في سن ستة شهو
الصعب جداً تغييرها بعد ذلك الوقت . لذلك ليس من العجيب أال يتذكر أي من المثليين أي وقت كان 

  في غير مثلي ! 
  ومما سبق يمكننا استخالص اآلتى :
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 فس الوقت بين شخص وآخر. فلكل شـخص  يمكن القول إن عملية التغيير مختلفة ومتماثلة في ن
شخصيته الفريدة وكذلك تاريخه الشخصي ومنظومة الدعم لديه ( األشخاص واألشياء التي تدعمه 
وتسانده ) وغيرها من األمور التي تختلف عن أي شخص آخر . لكن في الوقت نفسه هناك الكثير 

ألشخاص . فاالعتداء الجنسي في من الخيوط المشتركة التي تسري في عملية التغيير لدى أغلب ا
الطفولة والقضايا المتعلقة بالعالقة مع األب واألم من أكثر الجذور شيوعا التي يلـزم أن يتعامـل   
معها الكثير من الرجال والنساء في عملية التغيير الخاصة بهم . كما أن مشكلة الشعور بشكل مـا  

ت أو أوصاف تتعلق باختالفنا قصة شـائعة  "باالختالف" وقبول ما أطلقه علينا األقران من تسميا
  أيضا.

   التغير يحدث على أصعدة ثالثة السلوك ، والخياالت الجنسية أو العاطفية، واالنجذاب . حيث أن
التغير عملية مستمرة ، فمن المهم إدراك أن التغير على أحد األصعدة قد يحدث قبل التغير علـى  

فكر فيه، فإننا أقل تحكماً في مشاعرنا وما ننجذب إليه . ال صعيد آخر . فبينما نختار ما نفعله وما ن
 هذا أمر طبيعي . –تحبط حينما يتغير جانب وال يتغير جانب آخر 

   كثيرا ما تسوء األمور قبل أن تبدأ في التحسن . عندما نبدأ في التعامل مع القضايا الصعبة مـن
مور أسوأ ببساطة ألننا بدأنا نواجه قضـايا  الماضي ، عادة ما نواجه الكثير من األلم . قد تبدو األ

 ).www.ziadazzam.com(قبل تجاهلناها أو أنكرناها من  ماضية
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  ) ٥ملحق ( 

  ـةـاالت الكلينيكيـالح     
له و المراهقين،معرفه شديدة بهؤالء معلم له  والمراهقحضر دراسة الحالة مع الباحث 

ال يتحرجون منـه، وقـد    والمراهقين،  شارةأقرب معنى لألعلى التواصل معهم لتوضيح  ةقدر
حيث قام الباحث بملئ حاول الباحث كتابة حديثهم بلهجه شبه عامية إليضاح مدلول الكلمات ، 

تعتمد على استمارة المقابلة لصالح مخيمر مع تغير وتبسيط في صياغتها بيانات استمارة مقابلة 
ابلة حرة من مجموعة أسئلة موجهـة  تحتوي على بيانات عامة عن المراهق، ثم عمل مقوهي 

اختيار اللوحات اآلتية من اختبار تفهم الموضوع الجراء دراسة كلينيكية مسـاعدة  ثم للمراهق، 
 – 3BM - 3GF - 4 - 5 – 6GF – 7GF - 2: ( )عشر لوحات(لتفهم طبيعة المشكلة الجنسية 

9GF – 12M – 13MF  ا قد اعد لألنـاث  وإن كان بعضه) ، ويرى الباحث أن هذه اللوحات
لوصول إلى ويمكن من خالل التعليق عليها اإال أنها أقرب اللوحات الثالثين لاليحاءات الجنسية 

فضال أن الباحث لم يذكر كل تعليقات الحالـة  ، بجانب المقابلة الحرة اللوحة التشخيصية للحالة 
ي النهاية يضع الباحث وفعلى العشر لوحات ولكن اكتفى فقط بذكر التعليق ذو المغزى الجنسي ،

  تقرير عن الحالة في ضوء كل ماسبق .
  : ـ دراسة حالة لمراهق مفرط فى التلصص الجنسى١

  استمارة مقابلة :أوالً : 
 سنة   ١٧العمـــر :     -      إسم المراهــق :   ش . م . ا -

 الديانـــة :   مســلم -      المرحلة التعليمية :   ثانية ثانوى -

 قياس المشكالت الجنسية للمراهقين :درجة الحالة فى م -

  الجنسية المثلية  العادة السرية  التلصص الجنسى
١٨  ١١٢  ١١٦  

  : اإلطار األســرى -
األب / يعمل فى شركة الكهرباء ، مرتبه كبير لكن مش عارف كام ، بيدخن سجائر أجنبية  -

 ، معظم األحوال طيب وهادئ وساعات يثور ويغضب ويتخانق مع مامـا بسـبب كثـرة   
 مصاريفها .  
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األم / ال تعمل ، ماما أحسن من بابا بتسمع كالمنا وبتحاول تعمل لكل واحد مننا إللى هـو   -
 عايزة وهو ده اللى بابا دائماً بيزعق عليه .

ثانية إبتدائى ، أخوتى بيسمعوا كويس وفى في األخوات / عندى أخ فى ثالثة إعدادى وأخت  -
  مدارس عادية .

  : ذكريات الطفولة -
لناحية الصحية / وأنا صغير كنت دائماً بذهب للدكاترة علشان موضوع السمع وكمان من ا -

 ذهبت لدكتور األسنان .

من الناحية النفسية / يعنى ساعات ببقى مبسوط جداً وساعات بيبقى عندى ملل شديد وزهق  -
 من كل حاجة .

  من الناحية اإلجتماعية / ماعنديش أصحاب صم كثير . -
  : سيةالنظرة لألمور الجن -

الجنس أهم حاجة فى الدنيا ، لكن الغريب رغم إنه مهم جداً وله حاجات كثيرة فى الدنيا   
بتثيره إال أنه بينتهى ويفقد قوته بعد نزول السائل المنوى على طول ، وساعتها باحس إن كـل  

ى اللى احنا شايفينه ده ليس له الزمة ، وبعد ساعة تقريباً بيرجع ذى األول وبيبقى بـرده قـو  
ل ذى واإلثاره بتاعته بتبقى كبيرة ، مش عارف ليه المتعة بتاعت الجنس ال تستمر على طـو 

  .المثيرات الموجودة على طول 
  : عادات األكل والشرب والتدخين -

أحسن أكله بحبها الملوخية والفراخ ، وعمرى ما شربت سجاير وحتى مفكرتش أشربها   
وكمان بابا بيدخن ، بس مش عارف ليه أنا  اوخالص ، على الرغم إن لى أصحاب كثير بيدخن

  ما حبتش أدخن أبداً .
  : النظرة العامة للحياة -

  مش عارف أنا هاتجوز إزاى ؟  
  المقابلة الحرة :ثانياً : 

  س : ماهو أول شئ رأيته فى المشاهد الجنسية ؟
أول حاجة رأيتها فى المشاهد الجنسية كان شريط فيديو ، وقد رأيته عنـد واحـد مـن      

يرانى فى بيته وكان الشريط حوالى ساعتين وفيه خمس أفالم مختلفة ، وكان ساعتها عنـدى  ج
سنة ، وبعدما ذهبت إلى البيت ظلت المشاهد التى رأيتها فى ذهنى فى كل وقت عند  ١٢حوالى 
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األكل وعند النوم وبعد كام يوم كان نفسى أشوف الشريط مرة ثانية أو أى شريط آخر ، وظللت 
رى الذى لديه مثل هذا الشريط ، وقد رأيت مع واحد جارى كوتشينه جنسـية ، كـل   أتودد لجا

ورقة على ظهرها صورة لوضع جنسى ، وكنت أنفرد مع نفسى فى البيت وأتذكر هذه الصور  
وكنت اتخيل نفسى فى كل وضع ، وأنا ألعب فى عضوى حتى الوصول لإلثارة . وعندما كنت 

م أننى لن آراها ثانية ، وبالفعل أظل أسبوع ليس لدى رغبـة  أمل من هذه الصور واألفالم أعز
  فى مشاهدة أى حاجة وأقول فى نفسى مرة واحدة فقط ولكنها تتكرر .

  س : وماذا تشاهد حالياً ؟
عندما دخلت القسم الثانوي عرفت من أحد زمالئى مرة إنى لو دخلت على النت وكتبت   

" كذا مرة هيفتح لى مواقع جنسية مختلفة   Xأو وضعت حرف "  SEXفى مكان المواقع كلمة 
دخلت أنا وهو على النت فى مكتب للكمبيوتر وفعلت الموضوع ده ، وفتح لى مجموعة صـور  
مختلفة وظللت أغير فيها وأدخل  أعداد مختلفة من الحرف وأفتح صفحات مختفلة ، وكان فـى  

وممكن أدخل علـى أى موقـع    واحد فاتح " كافيه نت " أعرفه بيأجر الساعة على النت بجنيه
براحتى وكمان صاحب " الكافيه نت " عنده مواقع بتفتح غرف محادثة بالكاميرا وممكن تشوف 

  وهى عريانة خالص ، ولكن المواقع دية كلها أجنبية .  قاعدة قدامكاللى 
  س : هل رأيت مجالت جنسية ؟

الت اللى فيهـا رجالـة   أكثر حاجة أنا شايفها ممتعه فعالً هى المجالت وخصوصاً المج  
وستات ، وهى دية اللى أنا محتفظ بإثنين منها إشتريتها من واحد زميلى هما مستعملين قـوى  

  لكن صورهما واضحة وطبعاً أنا وضعتهم فى مكان ال يمكن يخطر على بال أحد .
  س : هل تمارس العادة السرية بكثرة من رؤية الصور ؟

عادية ومكررة ، لكن فى صـور ومشـاهد    مش كل الصور ممكن تثيرنى ، فيه صور  
  بتدخل مزاجى قوى هى دية اللى بتثيرنى وممكن ال تثيرنى فى وقت آخر .

  س : هل مارست العادة السرية خارج البيت ؟
نعم ، مرة عملتها وأنا فى اإلعدادى لما كنت أنا وزمالئى بنتكلم على مدرسة حلوة قوى   

وأنا قاعد مكانى ، ومرة عند واحد زميلى واحنا بنتفـرج  وكان لبسها فعالً مثير ساعتها عملتها 
  على فيلم جنسى ، وطبعاً عملتها كثير فى البيت .

  س : عندما ترى فتاة جميلة فى الشارع ممكن تثيرك مثل الصور ؟
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ال طبعاً الصور أكثر ، إلن البنات اللى فى الصور أحلى بكثير من أى واحده بشـوفها    
  ركات هى دية اللى بتثير أكثر من الشكل .وكمان فى الصور بيعمله ح

  س : ألم تفكر أن مشاهده مثل هذه الصور أو األفالم تجلب غضب اهللا ؟
هو أنا بأزنى .. دية فرجه فقط ، وحتى لو فيها حاجة حرام هتبقى حاجة بسيطة مـش    

  ذى الزنا وكمان كل الناس بتتفرج فى كل مكان .
  أفالم مرة ثانية ؟س : تعتقد عندما تتزوج هل ترى صور و

مش عارف .. بس ممكن تبقى حاجة على الماشى كده ، أنـا عـارف رجالـة كثيـر       
  متزوجين وبيشوفوا أفالم وصور وكل حاجة .

  س : ألم تفكر مرة أن تقلع عن عادة المشاهدة ؟
بعض ساعات .. لكن كل يوم فى حاجة جديدة ، والموبيل جعل الموضوع ده سهل جداً    

  ف مشهد كامل وأنت قاعد فى الفصل .يعنى ممكن تشو
  س : أيهما أكثر متعة مشاهدتك للصور العارية أم العادة السرية ؟

العادة السرية متعتها سريعة وبتخلص بسرعة ، لكن الصور واألفالم لها مـزاج ثـانى     
وطبعاً العادة السرية ساعات بتبقى مطلوبة بعد الفرجة علشان الواحد يفك عن نفسـه ، لكـن   

  ر هى اللى متعتها بتفضل أكثر .الصو
  :بعض لوحات التات وتعليق الحالة عليها ثالثاً : 

. الفتيات الالتى فى الصورة ينظرون على الرجل الجالس ألن ظهره عريان : ) 2الصورة رقم (
  .المرأة تفتح باب غرفة النوم لترى النائمين على السرير : ) 5الصورة رقم (
   .جدت مع بنتها صور إباحية والبنت خجالنه من ذلك األم و : )7GFالصورة رقم (
  .الفتيات يتسابقون لرؤية شئ مثير  :) 9GFالصورة رقم (
الرجل حزين ألنه ال يستطيع أن يمارس الجنس مع المرأة التى علـى   :)13MFالصورة رقم (

  السرير .
    الحالة : عن تقريررابعاً : 

لى قصص الصور السابقة نالحظ أنه وجه من خالل تعليق المراهق عالمستوى الوصفي :  -
 المضمون العام للقصص خلف استراق البصر لكل ما هو يحمل مظهر جنسي .

 . ، وااللتجاء إلى التخيالت المستوى التشخيصي : المراهق لدية نزاعات للعرض الجنسي -
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نستخلص من الحالة أن متعة التلصص الجنسى قد فاقت متعة ممارسة الجنس ذاته سواء  
وقد  لعادة السرية أو بغيرها ، وذلك أشبه بمن يستمتع برؤية الطعام عن تناول الطعام ذاته ،با

الحظ الباحث أن المراهق مدمن للعادة السرية ومشاهدة الصور الجنسية ترجع جميع تعليقاته 
إلى حالة الهوس بالتلصص الجنسى وترجمة أى مشهد أو إيمائه فى هذا اإلتجاه ، كما يرى 

أن المراهق قد تعود أن يدخل إلى هذه الحالة بمجرد أن يصبح بمفرده في المنزل ، حتى الباحث 
وإن لم يكن قبل ذلك يفكر في األمور الجنسية ، فمجرد إدراكه أنه أصبح وحيداً في المنزل 

  يشعل هذا شرارة االنشغال الجنسي كما لو كان شيئا ما يفرض عليه الفعل الجنسي .
راهق الفكرى خالل بعض الطقوس الخاصة بالممارسة ، فهذه يزيد من انشغال المو

الطقوس من شأنها إيقاظ اإلحساس الجنسي ، هذه الطقوس ربما ترجع ألسباب بيولوجية تمنعه 
من التوقف وتصبح لها عالمات واضحة مثل العزلة وكسر العالقات اإلجتماعية ، القلق 

اليومية ، وهكذا يدخل المراهق في مرحلة  واالكتئاب ، انخفاض االنتاجية والتسويف لألعمال
عدم القدرة على إدارة الحياة الذي يؤدي إلى الكثير من الكذب والحياة المزدوجة والخوف 
المستمر من االكتشاف ، مما يؤدي إلى مزيد من التآكل في اإلحساس بالنفس ومفهوم النفس 

ه المشاعر السلبية بدورها هي وقود الذي بدأ باألحداث المحفزة التي حدثت في البداية ، كل هذ
إدمان التلصص الجنسى ، وبهذا يصبح النظام اإلدماني نظاماً مغلقاً بداخله طاقة استمراره 

  ويحافظ لنفسه على انتظامه وأولويته على أي شيء في الحياة . 
  

  : ـ دراسة حالة لمراهق مفرط فى ممارسة العادة السرية٢
  استمارة مقابلة :أوالً : 

  سنة   ١٨العمـــر :      -      م . أ . عالمراهــق :    إسم -
  الديانـــة :   مســلم  -      حلة التعليمية :   ثانية ثانوىالمر -
  درجة الحالة فى مقياس المشكالت الجنسية للمراهقين : -

  الجنسية المثلية  العادة السرية  التلصص الجنسى
٨  ١٢٠  ١١١  
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  : اإلطار األســرى -
ر ماركت ، ومتعلم ، أما الدخل كويس جداً لكن ماعرفش ممكن يكـون  األب / صاحب سوب -

كام بالضبط ، بابا بيصلى على طول فى المسجد وبيعرف كثير فى الدين ، وهـو كـويس   
 معانا . 

األم /  ست بيت ، ومتعلمة ، ماما أحسن واحده بتعمل أكل ، وبتهتم بى كثير أنا وأخواتى ،  -
 وخصوصاً أختى الوحيدة .

ت / عندى أخوين وأخت وكلهم أصغر منى ، أخوتى الصبيان بيسمعوا كـويس أمـا   األخوا -
اختى جائز تكون ال تسمع جيداً أو محتاجة سماعة ، وعالقتى بأخواتى عادية يعنى ساعات 

  بنبقى كويسين وساعات بنتخانق . 
  : ذكريات الطفولة -
 جة . من الناحية الصحية / كنت عادى ، يعنى ما عنديش مرض معين وال حا -

 من الناحية النفسية / بأشعر بالزهق بسرعة وبالملل من كل حاجة . -

ال يرد أن يأخذنى معاه من الناحية اإلجتماعية / كنت دايماً بأشعر بالضيق لما أحس إن بابا  -
 فى المحل علشان مش بفهم الزبائن عايزة إيه .

  : النظرة لألمور الجنسية -
سح ، لكن مشكلته أنه مقيد وال يمكن ممارسته الجنس شئ ممتع وأحسن من األكل أو الف  

  ببساطه زى األكل أو الشرب .
  : عادات األكل والشرب والتدخين -

فى أكالت فى البيت ال أحبها مثل القلقاس ، وأكالت من الخارج ال أحبها وهى أى أكـل    
ا أكبر فيه لحمة علشان بأشعر إنى قرفان منها ، أما التدخين جربته من سنة ، وممكن أدخن لم

  أو ال أدخن مش عارف . 
  : النظرة العامة للحياة -

أكثر حاجة بأحب أقضى وقتى فيها ألعاب الفيديو جيم ، والخروج مع أصحابى الصـم    
والسهر معاهم ونفسى لما أخلص دراستى أفتح مشروع كبير ذى بابا لكن يكون حاجة ثانية غير 

  السوبر ماركت ، مثل محالت المالبس .
  قابلة الحرة :المثانياً : 

  س : هل تتذكر أول مرة مارست فيها العادة السرية ؟
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سنوات فقط ، وذلـك عـن    ٩أول مرة مارست فيها العادة السرية بدأت وعمرى حوالى
طريق اإلحتكاك فى شنطة المدرسة عندما كنت فى الفصل فى المدرسة اإلبتدائية ، وكان ذلـك  

واحد منهم المتعة اللى ممكن أحصل عليها من  مع عيال أكبر مني عمرا بقليل ، وقد وصف لى
احتكاك العضو فى أى شئ ، فجلسنا وكنا كذا واحد ، وكل واحد حاطت شنطته على رجلـه ،  
وواحد ظل يصف لنا بنت حلوة ، وظللنا هكذا حتى شعرت بمتعة كبيرة ولكن ساعتها لم يخرج 

  منى أى شئ .  
  س : هل كررت هذه العادة بعد ذلك ؟

نت بمارسها من حين آلخر عن طريـق االحتكـاك بالمكتـب أو التربيـزة ،     نعم .. ك  
وساعات وأنا نايم كان االحتكاك بيكون فى المخدات ، وكان كل ذلك بدون نزول السائل المنوى  

  لكن كان فيها متعة .
  س : هل تذكر أول مرة مارست العادة السرية فيها ورأيت السائل المنوى ؟

ها جيداً ، فقد أصابتني معها حالة من المتعة ال أنساها ، ولم أكن أول مرة ما زالت أتذكر
أشعر بما يجرى حولى ، حالة رائعة من االرتياح والفرح الشديدين ، شعرت معها بأنني أحلق 
في السماء ، وإن كان نزول المنى ألول مرة شعرت معه بألم أثناء نزوله وشئ أشـبه بشـكه   

عر بهذا األلم ، وطبعاً العادة السرية بنزول المنى أحلى كثيـر  الدبوس ، ولكن مع التكرار لم أش
  من األول .

  س : هل سمعت أى شئ عن أضرار اإلفراط فى ممارستها ؟
لم أكن أعرف وقتها شيًئا عن أضرارها أو إنها من ضمن الحاجات إللى فيهـا حـالل   

ان ممكن أظـل فتـرة   وحرام ، وما زلت أذكر أنه بعد سنة أو أكثر من نزول السائل المنوى ك
طويلة ال ينزل أى سائل ولكن مجرد حاجة خفيفة جداً تكاد ال ترى وذلك من كثرة الممارسـة  

مرات في اليوم الواحد أحياناً ، ولما رأيت ذلك خفت وقتها أحسن   ٥أو  ٤حيث كانت تصل إلى 
الً أدى هـذا  ينقطع السائل المنوى خالص وأكون مش رجل ، وبدأت أفكر في التقليل منها ، وفع

الخوف إلى التخفيف من مرات الممارسة ، ولكن رغم ذلك بقيـت معـى ، وبعـد أن فهمـت     
سنة عزمت على اإلقالع عنها ، وبدأت  ١٥أضرارها الصحية وإنها حرام وكان عمرى وقتها 

أتوب عنها ، ولكنها ال تكتمل فى كل مرة أمام هذه المشكلة الكبيرة ، وتبدأ بعدها رحلـة مـن   
والندم ، وتبدأ مشكلتى دائما حينما أكون بعيداً عن البيت وأشاهد مشاهد جنسية مثيـرة   العذاب



  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ٢٥٧ - 

  

فأظل أتخيل نفسى فى مواقف جنسية كثيرة ومع بنات كثيرة وأرجع مرة أخرى غصب عنـى  
  لممارسة العادة السرية حتى أستريح .

  س : هل تعتقد أن العادة السرية مرض يجب الخالص منه ؟
كد إنها فيها حاجة غلط لكن هى مثل اإلدمان ، كل مرة بأكون صـادق  أنا عارف ومتأ

مائه فى المائه أن أقلع عنها  ولكن واهللا غصب عنى ال أستطيع ، وأعلم أن هناك آثار جانبيـة  
أخرى مثل ضعف البصر والنسيان ، وحاجات كثير سمعت عنها ، وال أعـرف مـاذا أفعـل    

على اإلقالع عنها نهائياً ، ولكن كثرة الرجـوع إليهـا    للتخلص منها ؟ مع العلم بأن لدى العزم
جعلتني أتيقن أنى لن أسـتطيع تركها ، وكلما عدت إليها بعد فترة غياب أعود بشراهة أكثر من 

  األول رغم أنني لم أعد أشعر بأى لذة معها .
  س : من الممكن أن تعرف والدك أو قريب تثق فيه فى هذه المشكلة ؟

  دية حاجة ممكن أى حد يتكلم فيها مع أى حد يعرفه .طبعاً ال .. هى   
  س : لو أن المدرسة فيها تدريس األمور المتعلقة بالجنس يكون أفضل ؟

طبعاً لو فيه منهج ممكن نقرأه فى كتاب أو مدرس متخصص نقدر نسأله فى األمور دية   
ل يمكن تجيب نتيجة  يكون أفضل كثير ، ألن المشاكل دية عند كل الطلبة ، المهم يكون فيه حلو

  ال يكون مجرد كالم مثل إنها ضرر على الصحة أو حرام وخالص .
  س : لو كان فى عالج ممكن تأخذه حتى ال تمارس العادة السرية .. هل تفعل ؟

  ال طبعاً .. ألن ممكن يموت العضو وال ينتصب مرة أخرى ، وطبعاً ده مش حل .  
  ولة ؟س : هل تظن أن العادة السرية إثبات للرج

طبعاً .. ألن أى شخص مثالً إتجوز وال يحدث له إنتصاب بيفشل فى زواجه ، والنـاس    
  بتقول عليه مش رجل ، لكن العادة السرية ال تحدث إال إذا كان فى إنتصاب .

  س : هل سمعت أن كثرة ممارسة العادة السرية ممكن تنزل دم مع المنى ؟
لم تحدث معى ، حدثت مع واحد صـاحبى   نعم .. سمعت كثير عن الحكاية دية ، ولكن  

كان فى مرة بيمارس العادة السرية وفجأة وجد السائل المنوى فيه شعيرات دموية ، وخاف جداً 
  لكن لم يقل ألى أحد ، وإمتنع عن الممارسة فترة طويلة حتى يخف من ذلك .

  :بعض لوحات التات وتعليق الحالة عليها ثالثاً : 
  .الفتاة مشتاقة لممارسة الجنس ومجهدة من كثرة الشوق : ) 3BMالصــورة رقـــم (

  . المرأة تحاول ممارسة الجنس مع الرجل ولكنه يمتنع لزهقه منها   : )4الصورة رقم (
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  .الرجل يطلب من المرأة ممارسة الجنس معها وهى تفكر فى األمر  :)6GFالصورة رقم (
  .ة ولكن البنت مكسوفه المرأة تعلم البنت حاجات جنسي :) 7GFالصورة رقم (
  .الفتيات يقابلن شباب فى الحديقة  :)9GFالصورة رقم (
  الرجل يمسح عرقه بعد ممارسة الجنس مع المرأة التى على السرير .: ) 13MFالصورة رقم (

   تقرير عن الحالة :رابعاً : 

 من خالل تعليق المراهق على قصص الصور السابقة نالحظ أنه وضعالمستوى الوصفي :  -
 مسألة الشبق الجنسي كنتيجة طبيعية لكل الحركات وااليماءات بين أبطال تلك القصص.

المستوى التشخيصي : المراهق يشعر بأنه مقهور بسبب ضغط إلحاح العادة السرية ويلجأ  -
 إلى ميكانيزم االنكار والرفض .

ر بالشبق حظ الباحث أن تعليق المراهق على الصورة األولى كان موجه لفرض الشعوالوقد 
الجنسى المكبوت لكل حالة حزن أو إكتئاب ، والتعليق الثانى والثالث يدور حول اإلرهاق مـن  

توقع المراهـق أن   ) فقد7GFرقم (ممارسة الجنس أو الشوق لطلبه ، أما التعليق على الصورة 
مـرح   وأيضـاً الحوار الهادئ بين أم وإبنتها حتماً يدور حول تعليم األم للبنت أمور جنسـية ،  

الفتيات فى األماكن العامة ال بدوأن يكون وراءه مقابالت مع الجنس اآلخـر ، وتعليقـه علـى    
  الصورة األخيرة يؤكد حتمية النظرة الجنسية لألمور .

يقع تحت ضغط وإلحاح الغريزة  فهوصراع مرير ومؤلم مع العادة السرية  فالمراهق فى
، يدمنها للعادة السرية وربما  أمشروعا لها فيلج الجنسية وفي نفس الوقت ال يجد منصرفا طبيعيا

،  وضعف بصـره  هواصفرار وج إلى ضعف عام وهزال ىثم تطارده أفكار بأن ما فعله يؤد
ثم يزداد األمر صعوبة ويزداد الضغط على أعصابه حين ، ، وقلة تركيزه  والرعشة في أطرافه

، وتحدث حالة مـن   تستمر لسنوات ، هنا تثور مشاعر الذنب وربما يسمع أن االستمناء حرام
وقد كان بعـض علمـاء   ،  ضعف تقدير الذات واإلحساس بالدونية والقذارة والضعف والهوان

النفس يعتقدون أن حاالت الشعور باإلرهاق والتعب والضعف قد يسببها إدمان العادة السـرية .  
تعب يكمن وراءها مشاعر وقد ثبت بعد ذلك من األبحاث العلمية أن تلك الحالة من اإلرهاق وال

كـل هـذا    ، الخوف والذنب والصراع المرير مع الرغبة والعجز عن تصريفها أو التسامي بها
على االستمناء واعتقاده بأنه مرفـوض دينيـا    هونظرا العتياد مراهق ،يشكل استنزافا لقوى ال

يث يظهر أمام ، فإن ذلك يؤدي إلى حالة من االزدواجية ح واجتماعيا وطبيا ومع ذلك يمارسه
، وهنا  المجتمع في صورة الشخص المهذب المطيع، وحين يخلو إلى نفسه يفعل عكس هذا تماما
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، وترتبط لديه مشاعر اللذة بالشعور باإلثم  تترسب في أعماقه فكرة أنه منافق أو مخادع أو جبان
  . والعار

عادة السـرية هـو   العامل المشترك األعظم بين أنواع اإلدمان المختلفة وعلى رأسها الو
وجود الكثير من الشك في النفس وضعف الثقة بها ، والقلق ، فاإلدمان يمد صاحبه بحل مؤقت 
وإحساس سريع بالهدف والقصد واالستقرار . لذلك فإن القلق و السيطرة عليه هما موضوعان 

ـ    لوك محوريان في نمو اإلدمان ، فعندما تكون أفكار المدمن للعادة السرية مركـزة علـى الس
اإلدماني بحيث تدور حياته كلها حول هذا السلوك ، فتتعلق به مشاعره وخياالتـه وذكرياتـه   
وآمالة كلها . كل عابر أو عابرة يمكن أن يكون "هدف" جنسي ، فمدمن الجنس بسبب انشـغاله  
الذهني بالجنس طوال الوقت يدخل كل من يصادفه في حيز من يصلح كهدف جنسـي ، هـذا   

رى عند مدمن العادة السرية من الممكن أن يثيره بدون ممارسة السلوك فعلياً ، هذا االنشغال الفك
االنشغال يؤدى إلى ضعف االنتاجية في العمل والحياة وإضاعة الكثير من الوقـت والجهـد ،   
بمجرد الوصول لحالة االنشغال الفكرى القهرى ، وبهذا يكون المدمن قد فقد السـيطرة بالفعـل   

  ف بحثاً عن هدف جنسي . ويبدأ في الطوا
فقدان السـيطرة   ويعتبرالسلوك القهرى للعادة السرية هو السلوك الخارج عن السيطرة ف

بالنسبة إلدمان الجنس صعباً وذلك لتعدد الممارسات والسلوكيات الجنسية ، فال توجد ممارسـة  
العـادة  أكثر خروجاً عن السيطرة من غيرها ، فعلى سبيل المثال عندما يمارس شـخص مـا   

السرية خمس مرات في اليوم وهو ال يرى فيها مشكلة ليس مثل الذى يمارس العادة السرية ولو 
مرة في اليوم ويعتبرها خطيئة كبيرة لكنه يمارسها على أى حال ، فالشـخص الثـاني فاقـد    

  للسيطرة أكثر من األول. 
  
  : ـ دراسة حالة لمراهق ممارس للجنسية المثلية٣

  مقابلة :استمارة أوالً : 
  سنة   ١٧العمـــر :      -      إسم المراهــق :   ت . م . أ -
 الديانـــة :   مســلم -      لة التعليمية : ثانية ثانوى المرح -

  درجة الحالة فى مقياس المشكالت الجنسية للمراهقين : -
  الجنسية المثلية  العادة السرية  التلصص الجنسى

١١٤  ٨٢  ٧٣  
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  : اإلطار األســـرى -
/ صياد ، عمره ما إتكلم مع أحد من أوالده ، وكان بيكسب فلوس كثير من بيع السمك األب  -

 ، بيكتب إسمه فقط .  

فى الصيد ، هى إللى أحضرتنى  أ وال تكتب ، دائماً بتساعد أبويااألم / ست غلبانة ، ال تقر -
 لمدرسة الصم فى بنها علشان أتعلم صنعة وأعيش كويس . 

ات صبيان وأربع بنات ، أخواتى البنات فقط هما إللى كملوا فى األخوات / عندى ثالثة أخو -
المدارس ، إثنين إتعلموا لحد اإلعدادية وإثنين دخلوا الفنى ، أما الصبيان بيشتغلوا حاجـات  

  كثيرة ولم يرضى أحد الشغل مع أبوية فى الصيد . 
  : ذكريات الطفولة -
ها من كثرة إستحمامى فى التـرع  من الناحية الصحية / كان عندى بلهارسيا وإتعالجت من -

 الكبيرة وما عنديش حاجة ثانية تعبانى .

من الناحية النفسية / كان نفسى أكون العب كرة فى التلفزيون ، لكن مش عـارف ممكـن    -
 يكون فى العب كرة أصم .

من الناحية اإلجتماعية / أمى بتصعب على ألنها تعبانة على طول ، ونفسى يكون عنـدى   -
  شان تعيش كويس وأصرف عليها .فلوس كثيرة عل

  : النظرة لألمور الجنسية -
هو ده الحاجة الوحيدة اللى كل الناس متساوية فيها ، ألن كل الناس مثل بعضها ، ولكن   

  األكل والشرب فيه حاجات غالية مش كل الناس تقدر عليها . 
  : عادات األكل والشرب والتدخين -

المدرسة، وأنا بأحب كل األكل ، أما التدخين  األكل بتاع أمى أحسن بكثير من األكل فى  
فأنا وأخواتى الصبيان كلهم بندخن ، وأخواتى إللى بيشتغلوا هما إللى بيعطونى سجائر ، وأبوية 

  ال يشرب إال الجوزة .
  : النظرة العامة للحياة -

أتمنى يكون عندى ورشة نجارة للموبيليا وعندى سيارة وبيت فى بنها ، وأقدر أصـيف    
  كندرية أو الغردقة فى أى وقت ، وكمان أمى تعيش معايا وأفسحها .فى إس

  المقابلة الحرة :ثانياً : 
  س : كل الشباب بيحب ينظر للبنات .. لماذا ال تفعل مثلهم ؟
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كان دايماً أبوية يتخانق ويضرب أخواتى الصبيان لو عاكسوا بنت أو لعبوا جنب بنـات  
بعض فى أى مكان عادى ، وكمان كنت أذهب لصـالة  عب مع الصبيان أو حتى ننام مع للكن ال

والعضالت المكشوفة  الصدوركمال األجسام فى مركز الشباب فى بلدنا وكنت أحب أتفرج على 
النساء شـبه  بتوع الالعبين ، وسافرت مرة إسكندرية مع أخوية الكبير فى شغل كهرباء وهناك 

شـهوة   ىأشعر أبدا بـأ  ة فيهن كنت الامرأ ىعرايا وكذلك الرجال وعندما حاولت النظر إلى أ
  ، وكانت الحكاية دية بتضايقنى .على النقيض تماما إذا نظرت إلى رجل 

    س : هل مارست الجنس مع ولد فى سنك وأنت صغير ؟
سنوات كان لنا جـار صـاحب    ٨ال .. لم يكن ولد صغير ، فعندما كان عندى حوالى 

، ت أذهب كثيراً للعب مع إبنه فى البيت أو فى الشارعأبوية وكان له ولد دايماً بألعب معاه ، وكن
وكان جارنا هذا دائماً يلعب معنا ، وفى إحدى المرات ذهبت للعب مع إبنه فعلمت أنه خرج مع 
أمه ، وأشار لى أن أقعد وأنتظره ودخلت معه البيت ، وظل يلعب معـى ويضـع يـده علـى     

الشباك ، وعند وقوفى فوجئت بـه يقـف   ويمسكنى مره من كتفى ومرة من رجلى ثم وقفنا فى 
خلفى ويحتك بى فشعرت بخوف شديد ولكنى لم أستطع أن أفعل شئ ، ثم أخذنى على الكنبـة  
وأجلسنى على رجله ، وفوجئت به يقوم بخلع بنطلونى ، وإذ به يخرج عضوه الـذكرى مـن   

مثل اإلغمائة  بنطلونه وهو منتصب ، فارتعد خوفاً وشعرت وقتها أنى عايز أتقئ وحالة دوخة
ولكنى كنت أشعر بما يحدث فقد قام بوضع عضوه بين رجلى من الخلف وظل يحركنى بقـوة  
حتى إبتلت رجلى ومالبسى من السائل الخارج منه ، ثم أخذنى للحمام ومسح ذلك ، وحذرنى إن 
أى حد يعرف اللى حصل .. وخرجت من البيت وأنا فى حالة شبه مرضية ، وعندى شئ أشبه 

  ة لما حدث .بالصدم
  س : والحكاية دية إتكررت مرة ثانية ؟

فى اليوم التالى قابلنى عند مدخل البيت وإبتسم لى وأشار لى أن أذهب عنده فى البيـت  
نلعب شوية ، فلم أذهب ، وكنت أشعر بالخوف أن يقابلنى مرة أخرى ويسألنى لماذا لـم تـأتى    

دخل البيت وأمسك يدى وشدنى على بيته ولم يرانى ، وبعد عدة أيام قابلنى فى م االوكنت حذر 
أستطع أن أفعل شئ ، وأدخلنى إلى غرفة النوم ألول مرة وخلع مالبسى السفلى كاملة وقام هو 
اآلخر بخلع مالبسه ، ونيمنى على بطنى وهذه المرة وضع عضوه فى فتحة الشرج عنـدى ،  

من المتعة ال أستطيع ولكنى فوجئت أن إحساس الخوف واالضطراب بدء يزول وشعرت بشئ 
  أن أصفها. وبعد ذلك كنت انتهز الفرص للذهاب إلى جارنا لممارسة الجنس معه .
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  س : هل مارست الجنس مع أحد غير جارك ؟
بعد ذلك حاولت إقناع أحد زمالئى بالمدرسة بممارسة الجنس معى ، وقلت له تخيلنـى  

عر بالمتعة التى كنت أشعر بهـا مـع   واحدة بنت ، وذهبنا إلى بيت تحت اإلنشاء ، ولكنى لم أش
جارنا ، ولعل ذلك ألن زميلى كان صغيراً وليس لديه سائل منوى مثل جارنا . وفوجئت بانتشار 
أمرى هذا بين زمالئى حتى أن أمى عرفت وسألتنى وطبعاً أنكرت كل شئ بشدة وبكيت حتـى  

ع ده . ولكن المشكلة صدقتنى ، وكان كل اللى يهمنى إن أبوية ما يعرفوش حاجة عن الموضو
بالنسبة لى إن جارنا لم يعد يطلبنى ذى األول ، والمتعة الوحيدة لى أصبحت فى جمع صـور  
أبطال كمال األجسام ، وأتخيل إن كل واحد فيهم يمارس الجنس معى ، وعندما دخلت الثـانوى  

  .تعرفت على زمالء كبار وكانت لى عالقات معهم خارج المدرسة وفى القسم الداخلى 
  س : أنت ال تشعر إن ده غلط ؟

الموضوع ده مجرد مزاج وممكن أعيش حياتى عادى ، وكانت ليه عالقات مع شـباب    
بنمارس الجنس مع بعض ، وهؤالء الشباب من أحسن الناس وجدعان جداً ، يعنى مجرد فرفشة 

ى فى فقط . وطبعاً أنا عارف إن ده غلط ومش طبيعى لكن مش مضر وليس فيه نفس الغلط الل
المخدرات أو العالقات مع البنات إلن إحنا أصحاب مع بعض ، كمان بنحـافظ علـى أنفسـنا    

  وبنغسل كويس بعد  ممارسة الجنس وممكن بعد ما أتجوز أبطل الموضوع ده .
  س : هل يعلم أحد فى المدرسة موضوعك ؟

ر مـش  نعم .. األخصائى اإلجتماعى عرف من العيال وكلمنى مرة ، وقال لى كالم كثي  
فاكره أوى مثل إن ده حرام ويخليك ماتعرفش تتجوز ، وكان بينيمنى فى سـرير بعيـد عـن    

  زمالئى وكلم مشرف المبيت إنه كل شوية يطل علي .  
  س : تعرف األيدز وكيف يصاب اإلنسان به ؟

  نعم .. اإليدز مرض بيموت ، والواحد يصاب به لما يأخذ دم فيه إيدز .  
  ى القرآن .. وربنا عمل معاهم إيه ؟س : سمعت عن قوم لوط ف

  ال .. عمرى ما سمعت عنهم .   
  س : أال ترغب فى الزواج ويكون عندك أوالد ؟

  نعم .. مثل باقى الناس .  
  س : يعنى عندك رغبة جنسية قوية للنساء تجعلك تستطيع الزواج ؟
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الرغبة  عندى أمنية إنى أتجوز وأخلف ، لكن مش عارف حكاية لكنال أعلم بالضبط ،   
  الجنسية عندى وال مش عندى ، مش قادر احدد . 

  :بعض لوحات التات وتعليق الحالة عليها ثالثاً : 
أن الفتاة التى تحمل الكتب تنظر للفتاة التى تسند على الشجرة ولم : ) 2الصــورة رقـــم (

  .تنظر للرجل الجالس على األرض على الرغم أن الرجل جسمه حلو 
  .الرجل ماعندوش رغبة جنسية للمرأة وهى بتحاول معه : ) 4الصورة رقم (
  .البنت التى تقف خلف الشجرة بتبص على البنت التى ترفع فستانها  :)9GFالصورة رقم (
الرجل الجالس على السرير بيقول للرجل النائم عليه إنه ينام على بطنه :  )12M(الصورة رقم 

ب ويبكى بعد ممارسة الجنس مع المـرأة  الرجل يشعر بالذن :)13MFرقــــم ( الصورة. 
  التى على السرير .

        تقرير عن الحالة :رابعاً : 
من خالل تعليق المراهق على قصص الصور السابقة نالحظ أنه وجه المستوى الوصفي :  -

 المضمون العام للقصص خلف انكار أي عالقة ولو بالبصر بين الرجل والمرأة .

ويلجأ لميكانيزم االنكار فيمـا  دية نزاعات لمثلية الجنس ، المستوى التشخيصي : المراهق ل -
يتصل بأي عالقة بين مختلفي الجنس، ويقاوم ذلك عن طريق االنزواء وااللتجاء إلى مثلـي  

 الجنس .

) يحمـل ميـول   9GFة (ر) والصـو 2يرى الباحث أن تعليق المراهق على الصورة ( 
) تحمل رفضه الداخلى للرغبة الجنسية تجاه  4جنسية مثلية بين الفتاتين ، أما الصورة رقم (

) دليل قوى على الميل للجنسية المثليـة وذلـك ألن   12Mالجنس اآلخر، أما الصورة رقم (
تعليق المراهق يحمل الشكل المعتاد لممارسة الجنسية المثلية بين الذكور ، أمـا الصـورة   

جل والمرأة من األشـياء  األخيرة فتحمل الشعور لدى المراهق بأن ممارسة الجنس بين الر
المنكرة أو المنتقدة بخالف ممارسة الجنس بين األصدقاء ، على حين أن نفس الصورة علق 

  عليها المراهقين اآلخرين فى اتجاه معاكس . 
يعاني من الشعور بالوحدة ومن المالحظ أن المراهق الذى يعانى من ميول جنسية مثلية 

ـ  ووه،  وسعهم التحدث معهم عن هويته الجنسيةوذلك نتيجة النعدام األشخاص الذين ب  ىيخش
أوطبيعـة   وذلك ألنه ال يعرف ماذا سيكون رد فعل األهل واألصحابهذه العزلة الخروج من 

  له .  ةعالوة على النظرة السلبية والمتدني، المعاملة المهينة التى قد يتلقاه 
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يعة هويته الجنسية وال كيفية ولعل هذه الوحدة أو العزلة نتيجة لعدم إدراك المحيطين بطب
 الجهات العامة لهويتهالتعامل معها بدون سخرية أو تهكم أو تقزز ، وكذلك الخوف من رد فعل 

خوفا  هتدخل هذه الجهات في أمور ى، وغالبا ما يخشمجتمع المدرسة  أو الجنسية مثل الشرطة
مرحلـة  هو الذى يمـر ب  يتخبط بأمر هويته الجنسية ىالذ، فالمراهق من ردود فعل اآلخرين 

. البحث عن الهوية الجنسية 
فالمراهق موضوع دراسة الحالة يلفت اإلنتباه لحقيقة هامة وهى أن نشأة الجنسية المثلية 

ة جنسية فى الصغر مع عدم التواصل الكافى باألسـرة الـذى أدى   ءكانت نتيجة التعرض إلسا
نفهم من المراهق أنه يجهل حقيقـة األمـراض   لتفاقم المشكلة ، وأثنا المقابلة الحرة إستطعنا أن 

المتصلة بالشذوذ الجنسى مثل اإليدز وال يعلم حقيقة الرغبة الجنسية السـليمة تجـاه النسـاء ،    
وكذلك الجهل ببعض األمور الدينية الشائعة مثل قصة قوم لوط وما هى مشكلتهم مع نبيهم وما 

دعوا لضرورة البرامج اإلرشادية والتوعيـة  عقابهم وحكم اهللا تعالى فى هذا الفعل ، وكل هذا ي
الجنسية من خالل منهج منظم يراعى فيه السن والظروف البيئية وطبيعة المشكالت الجنسـية  

  وتأثيرها على الفئة العمرية .   
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  ) ٦ملحق ( 

  ) المستخدمه في تفسير الحاالتTATصور اختبار تفهم الموضوع (
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  ملخص الدراسة

  
  ملخص باللغة العربية )١
  ملخص باللغة االنجليزية )٢
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  ملخص الدراسة
  مقدمـــة

التى تواجه المراهقين لما لها من تأثيرات  المهمةتعد المشكالت الجنسية من المشكالت   
سلبية نفسياً وجسدياً ، وقد يرجع ذلك لخطورة األمراض الصحية والنفسية التى تسـببها تلـك   

لسيالن والعجـز  المشكالت على المراهق مثل األمراض الجنسية الخطيرة كاأليدز والزهرى وا
الجنسى وغيرها وكذلك األمراض النفسية الناتجة عنها من اكتئاب وانطواء وانعدام الثقة بالنفس 
والعزلة والشعور بوصمة العار والنبذ من المجتمع ، مما تنعكس سلبياً على شخصية المراهـق  

  مستقبالً فى كل مناحى الحياة .
عادة السرية خالل مرحلة المراهقة لمـا  ومن أهم هذه المشكالت اإلفراط فى ممارسة ال

فاإلستمناء يعد جماع تسببه من أحساس دائم بالقلق وتأنيب الضمير فضالً عن األضرار الصحية 
ناقص، والجماع الناقص له العديد من األخطار على الصحة العامة والقنوات المنوية فالعديد من 

رى بإحتكاك اليد على القضيب عندما األشخاص أصيبوا بالضعف نتيجة كثرة اإلستعمال التحر
تخمر الخصيتين كانوا تالميذ بالمدارس واستعملوا وسائل هابطة مسببة للهزال ، وهذا يؤدى إلى 

      وعدم اتساق ماء المنى الذى يؤدى إلى العقم المؤقت الذى إن لم يعالج يؤدى إلى عقـم نهـائى  
(Stolbery,2003,701-717)  .  
المخالفـة للطبيعـة    المثلية بين المراهقين والتى تعد من األموروكذلك مشكلة الجنسية 

سنوات ، بيمنا هذه العملية تمتد  ١٠البشرية، فتطوير الهوية الجنسية عملية طبيعية تبدأ من عمر 
فالقرار بإخفاء أو كشف الشذوذ الجنسى مسألة هامة حيث أن كشـف  ذلك إلى المراهقين ،  بعد

مبكر يساعد األباء والمحترفين فى علم الـنفس علـى التصـدى    أمر الشذوذ الجنسى فى وقت 
  . (Harrison, 2003,107-112)لنزاعات الشذوذ الجنسي المثلى 

اإلنترنت نتاج الفكـر الغربـى   عالوة على مشكلة التلصص الجنسى التى تتطورت إلى 
، فهناك أمور  واألمريكى ، فكثير من موضوعاته تتعارض مع قيمنا ، ومبادئنا ، وخلقنا ، وديننا

ال ترضاها النفس من عقائد هدامة وقيم فاسدة وحوادث نصب واغتصاب وتجسـس ومواقـع   
إباحية جنسية وأفالم فيديو تدعو إلى إقامة عالقات شاذة ، ومواقع لبائعات الهـوى بالصـوت   

  ) .٢٠٠٣،٤٣محمود محى الدين،( والصورة دون قيود قانونية أو أخالقية رادعة
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 ـة :ـكلة الدراسمش

  تتحدد مشكلة الدراسة فى التساؤالت اآلتية :  
 التمشـك ال حـدة هـذه  ض يخفترشادى متعدد الفنيات إبرنامج إعداد  يمكن من خالل هلـ ١

الجنسى واإلسراف فى العادة السرية وممارسة الجنسـية المثليـة لـدى    التلصص المتمثلة فى 
  ؟ من ذوى اإلحتياجات الخاصةالمراهقين 

الل البرنامج الذى يتناول فنيات متعددة سلوكية ومعرفية ودينيـة غـرس   هل يمكن من خـ ٢
  بعض القيم األصيلة التى تمنع الفرد من االنحراف بشكل غير مباشر ؟

ـ هل يمكن من خالل دراسة الحالة معرفة ديناميات شخصية المراهق المنحـرف جنسـياً ،   ٣
  وهل تحققت أهداف البرنامج اإلرشادى بالفعل ؟ 

  راسة :هدف الد
  تهدف الدراسة إلى ما يلى : ـ  

إلقاء الضؤ على بعض المشكالت الجنسية ( التلصص الجنسى ، العادة السـرية ، الجنسـية    )١
المثلية ) ومدى انتشارها لدى المعاقين سمعياً ، ومظاهرها والعوامل التـى تسـاعد علـى    

 حدوثها وآثارها .

شكالت الجنسية ( التلصص الجنسى إعداد برنامج إرشادى يمكن من خالله عالج بعض الم )٢
 ، العادة السرية ، الجنسية المثلية ) لدى عينة من المراهقين المعاقين سمعياً .

   أهمية الدراسة :
    ة:نظرياألهمية ال -
التعرف على مراحل تطور بعض المشكالت الجنسية كالتلصص الجنسى مـع مقتضـيات    .١

 .ف المحادثة كاالنترنت وغرالعصر ووسائل التكنولوجيا الحديثة 

ذوى اإلعاقة السمعية فى الجوانـب  على المراهقين الجنسية الوقوف على تأثير المشكالت  .٢
 .النفسية والصحية

استخالص معلومات وافية عن نشأة المشكلة الجنسية وتطورها وتأثيرها من خالل دراسـة   .٣
 الحالة على المراهق الذى يعانى من المشكلة الجنسية .

من فى نفوس المراهقين من خالل فنيات البرنامج الضوابط اإلجتماعية غرس القيم الخلقية و .٤
 تجعل منهم أفراد صالحين مستقرين نفسياً واجتماعياً .  ذوى اإلحتياجات الخاصة مما
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  ة :تطبيقياألهمية ال -
بما أنه ال يوجد فرق فى التشريح الفسيولوجى أو الرغبات والغرائز بين المراهق العادى   

فإن نشأة المشكلة الجنسية وتطورهـا وضـررها ال   ذوى اإلحتياجات الخاصة من والمراهق 
تتضـح  يختلف بينهما ، ولكن يزداد المعاقين سمعياً حرمانهم من اإلرشاد المباشر له ، ولـذا  

بعـض المشـكالت   يمكن اإلستفادة منه فى عـالج  رشادى إبرنامج تقديم األهمية التطبيقية فى 
  لعادة السرية ، الجنسية المثلية) لدى المراهقين المعاقين سمعياً .(التلصص الجنسى ، االجنسية 
 ـات الدراســة :مصطلح

  : Counseling Programالبرنامج اإلرشــادى 
يعرف الباحث البرنامج االرشادى بأنه برنامج مخطط ومنظم يتضمن تقـديم خـدمات   

شادية متعددة ، وذلك بهـدف  إرشادية مباشرة وغير مباشرة للمعاقين سمعياً من خالل فنيات إر
  عالج بعض المشكالت الجنسية لديهم .

 : Sexual Problemsالمشكالت الجنسية  
  -:  اآلتيةجنسية المشكالت اليتم دراسة 

  : Voyeurismـ التلصص الجنسى ١
الصور والمؤلفات الجنسية ، والفحش الجنسى ، ومشاهدة الكتابة والرسـم   مشاهدةهو 

ت المياه واألماكن العامة ، وكذلك المجالت الجنسية التى يتم تـداولها  الجنسى خاصة فى دورا
  . )١٩٩٧،٤٥٥الجنسية (حامد زهران،خلسة ، ومشاهدة األفالم 

    : Masturbationـ العادة السرية ( اإلستمناء ) ٢
هى استثارة األعضاء التناسلية حتى يتم بلوغ قمة اإلشباع ، وذلك باستخدام اليد ـ وهو  

لغالب ـ أو عن طريق وسائل بديلة ومتعددة الستثارة العضو التناسلى (من قبيل إضمام  األمر ا
 ) .١٩٩٣،٨٦،فرج طه وآخرون() الفخذين والحك فى الوسائد وما إليها

  : Homosexualityـ الجنسية المثلية  ٣
المراد بالجنسية المثلية إختيار أحد أعضاء نفس جنس الفرد موضوعاً للجنس . ويمكـن  

يم الجنسية المثلية إلى ثالث أنواع : نوع ايجابى يقوم فيه الذكر بدور الذكر مع ذكر مثله ، تقس
وتقوم األنثى بدور األنثى مع أنثى مثلها ، ونوع سلبى يقوم فيه الذكر بدور األنثى وتقوم فيـه  

الـدورين  بلعب األنثى بدور الذكر ، والنوع الثالث وهو األكثر شيوعاً وهو الذى يقوم فيه الفرد 
  . )١٩٩٧،١٣٩،معاً (إبراهيم عيد
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ـ ويقصد بهذه المشكالت إجرائياً ، الدرجة التى يحصل عليها المفحـوص فـى مق   اس ي
  المشكالت الجنسية لدى المراهقين المعاقين سمعياً (من إعداد الباحث) .

  Adolescents with Hearing Impairments  ذوي اإلعاقة السمعية المراهقـــون
حتـى  واألشخاص الذين يمرون بالفترة العمرية التى تبدأ من البلوغ الجنسى نعني بهم 

على حاسة السمع فى فهـم  هم دون اعتمادالذي يحول الحاجز ، مع وجود الوصول إلى النضج 
المصاب بها إلى درجـة   المراهقالكالم سواء كان ذلك بإستخدام السماعات أم بدونها ، ويصل 

  .)  ٢٠٠٢،١٨٧(رشاد موسى، " ديسيبل فأكثر ٧٠فقدان سمعى 
  حدود الدراســــة :

وأدوات الدراسة تحدد هذه الدراسة فى إطار المنهج المستخدم وكذلك العينة المستخدمة 
  على النحو التالى : ـ 

  المنهــج المستخدم :   -
  تستخدم الدراسة المنهج التجريبى مع العينة ، والمنهج الكلينيكى لتفسير دراسات الحالة .   

   ة :ـالعين -
من مدرسة األمـل   السمعيةمراهقين  من ذوى اإلعاقة  )٨(تشتمل عينة الدراسة على   

مـراهقين   )٥(مـنهم   عاما ، ١٨ - ١٥تتراوح أعمارهم ما بين ، للصم وضعاف السمع ببنها 
سمعياً  يطبق عليهم المحور األول من البرنامج الخاص بمشكلتى التلصـص الجنسـى   معاقين 

 )٣(و  التلصص الجنسى والعـادة السـرية ،   بعدىسرية وذلك إلرتفاع درجاتهم فى والعادة ال
سمعياً  يطبق عليهم المحور الثانى من البرنامج الخاص بمشكلة الجنسية المثلية معاقين مراهقين 

  الجنسية المثلية .  بعدوذلك إلرتفاع درجاتهم فى 
  أدوات الدراســة : -
  إعداد / الباحث  عة المشكالت الجنسية) إستمارة إستطالع رأي عن طبي١
  إعداد / الباحث         المشكالت الجنسية للمراهقين  مقياس) ٢
  إعداد / الباحث          البرنامج اإلرشادى ) ٣
  إعداد / موراى ومورجان           T.A.Tاختبار تفهم الموضوع ) ٤

  * األساليب اإلحصائية :
  لسبيرمان . معامالت االرتباط لبيرسون ومعامالت الثبات. ١
  معادلة " ألفا ـ كرونباك " .. ٢
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  . اختبار ويلكوكسون. ٣
  الدراســة : نتائج* 

  -يمكن إيجاز نتائج الدراسة فيما يلى :   
القبلى والبعدى فى مشكلتى التلصص وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط رتب القياسين  )١

ممـا   ، )٢.٠٢٣-( Zقيمة غت الجنسى والعادة السرية وذلك لصالح القياس البعدى حيث بل
) لصالح المراهقين الصم في ٠.٠١يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 القياس البعدي.

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسط رتب القياسين القبلى والبعدى فى مشـكلة الجنسـية    )٢
مما يشير إلى وجـود   ، )١.٦٣٣-( Zقيمة بلغت المثلية وذلك لصالح القياس البعدى حيث 
 ) لصالح المراهقين الصم في القياس البعدي.٠.٠١فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (

 ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الرتب لدرجات أفراد العينة فى القياس البعـدى  )٣
      Zقيمـة  بلغـت  التلصص الجنسى والعادة السرية حيث  األول والبعدى الثانى على قياسي

) ٠.٠١، مما يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى (   )١.٣٠٠-(
 بين القياسين البعدي وما بعد المتابعة .

ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطات الرتب لدرجات أفراد العينة فى القياس البعـدى   )٤
، ممـا    )٠.٥٧٧-( Zقيمـة  بلغت األول والبعدى الثانى على مقياس الجنسية المثلية حيث 

) بين القياسين البعدي ٠.٠١يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (
  وما بعد المتابعة .
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RESEARCH SUMMAR 
  

Introduction :  
          Masturbation is one of the most prevalent sexual behaviors and is a 
highly salient feature of sexuality for adolescent males. However, because 
masturbation is also one of the most sensitive behaviors for survey 
assessment, it is rarely studied. In a national sample of adults assessing the 
relative "question threat" of items tapping drinking, gambling, drug use, 
and sexual activity, more than half of respondents rated  questions about 
masturbation as making most people very uneasy.  
           Homosexual adolescent may avoid disclosure due to legal 
economic, and family constraints, and lack of social support. Reactions 
may be as varied as families are diverse, and professionals providing 
guidance need to individualize approaches accordingly. Homosexual 
adolescents fear abuse and rejection. Within the family, initial disclosure is 
usually received negatively and may produce long-term distress. 
           The problem of voyeurism that has evolved to the Internet is a 
product of the western and American thought. Many of its themes are 
incompatible with our values, principles and our religion. There are things 
that are not accepted by us such as; self-destructive beliefs, degenerated 
values, incidents of corrupt, rape, espionage, and pornographic sites, video 
films calling for sexual relations, sites for prostitutes on video and audio 
without the legal or moral deterrent restrictions.   
Problem of the study: 
         The problem of the study is determined the following questions:- 

1) Is it possible through the preparation of Counseling, multi-
techniques program to reduce the severity of these problems 
represented in sexual voyeurism, excess in masturbation, 
homosexual acts with hearing-impaired adolescents. 

2) Is it possible through the program which deals with multiple 
behavioral, cognitive and religious techniques to instill some good 
values that prevent the individual from delinquency indirectly? 

3) Is it possible through the case study to know the dynamics of the 
character of a sexual deviant adolescent, and whether the objectives 
of the mentoring program were already achieved?   

 
Objectives of the study: 
           This study aims at:- 

1) To focus light on some sexual problems (sexual voyeurism, sexual 
masturbation, homosexuality), their prevalence among the hearing 
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impaired, and its manifestations, and the factors that help them to 
occur, and their effects. 

2) Developing a counseling program through which some sexual 
problems can be treated (sexual voyeurism, sexual masturbation, 
homosexuality) among a sample of hearing-impaired adolescents. 

Importance of the study: 
Theoretically … 

1) Identifying the stages of the development of some sexual problems 
such as sexual voyeurism with the requirements of the era and means 
of modern technology such as the Internet and chat rooms. 

2) Identifying the impact of sexual problems on adolescent with hearing 
impairments in the psychosocial and health aspects. 

3) Extracting full information about the emergence of the sexual 
problem, its development and its impact through studying the case on 
the adolescent who suffers from a sexual problem. 

4) Instilling moral values and social controls the techniques of the 
program in the hearts of adolescents with special needs which make 
them good members who are stable psychologically and socially. 

Practically … 
      Since there is no difference in anatomy physiology or desires and 
instincts between the normal adolescent and adolescent with special 
needs, the emergence of the sexual problem, its development and its 
harm do not differ between them. However, the hearing-impaired 
adolescent is deprived of direct guidance to him. Therefore, the applied 
importance is 
clear in providing a counseling program that can used in the treatment 
of some sexual problems (sexual voyeurism, masturbation, 
homosexuality) of the hearing-impaired adolescents. 

Study terminology: 
 Counseling Program: 

The researcher defines the counseling program as a planned and 
organized program that includes providing counseling services 
directly and for the hearing-impaired through a multi-techniques 
counseling, to treat some of their sexual problems. 

 Sexual problems: 
The following sexual problems are to be studied: 

1) Voyeurism 
It is to see pictures, sexual books, sexual obscenity, and watching 
sexual writings and drawings, especially in toilets and public places. 
As well as watching sex magazines which are traded illegally and 
watching sex movies.  



 

3 
 

2) Masturbation 
It is arousing the genitals until you reach the top of saturation, using 
the hand – which is common – or through various alternative means 
to arouse genital (such as joining thighs together and rubbing in the 
pillows, etc.).  

3) Homosexuality 
Homosexuality means to choose one of the members of the same sex 
to have sex with. Homosexuality can be divided into three types: A 
positive type in which the male plays the role of a male with another 
like him, and the female plays the role of a female with a female like 
her, a negative type in which the male plays the role of a female and 
the female plays the role of a male, and third type – which is the 
most common – in which the individual plays the two roles together. 
 The aim of these problems procedurally is the degree obtained 
by the examined person in the scale of sexual problems among 
hearing-impaired adolescents (prepared by the researcher).  

 Adolescents 
They are those persons who are in the age period starting from the 
age of puberty until they reach maturity. 

 Hearing Impairments 
It is an obstacle if the individual dose not depend on the sense of 
hearing to understand the speech either with or without using 
headphones. The infected person may reach the degree of hearing 
loss of up to 70 decibel or more. 

Study limits: 
 This study is limited within the frame of the method used, as well as 
sample used and the study tools as follows: 
 Method used: 

The study used the experimental method with the sample, and the 
approach to the interpretation of clinical case studies. 

 Sample: 
The sample includes 8 adolescents with hearing impairment from 
Alamal School for The Deaf and Those with Hearing Weakness in 
Benha, age between 15-18 years old. The first axis of the special 
program concerned with the problems sexual voyeurism and sexual 
masturbation is applied on 5 Hearing-Impaired adolescents because 
of their high second axis of the special program concerned with the 
problem of homosexuality is applied on 3 Hearing-Impaired 
adolescents because of their high scores in the dimensions of 
homosexuality. 
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 Study Tools: 
1- Form an opinion on the nature of the survey sexual problems.  

(Set up by the researcher) 
2- Scale of sexual problems of adolescents. (Set up by the 

researcher) 
3-  Counseling program.                              (Set up by the researcher)  
4- Test of understanding the topic T.A.T(Set up by Murray& Morgan)     

 Statistical Methods: 
1- Pearson's Correlation coefficients and Spearman's stability 

coefficients. 
2- "Alpha-Kronbak" Equation. 
3-  Wilcoxon test. 

Results of the study: 
       Results of the study may by summarized as follows: 

1- There are significant differences between the average grade of the 
pre and post scales in the problems of sexual voyeurism and sexual 
masturbation, for the benefit of the post scale. As the value of Z      
(-2.023) , this value is a function at the level of 0.01 Moreover, the 
value of U in masturbation amounted 0.05 this value is a function at 
the level of 0.01. 

2- There are significant differences between the average grade of the 
pre and post scales in the problem of homosexuality for the benefit 
of the post scale. As the value of Z (-1.633) this value is a function 
at the level of 0.01. 

3- There are no statistically significant differences between the mean 
grade scores of the sample individuals in the first post scale and the 
second post scale on the scale of sexual voyeurism and sexual 
masturbation, as the value of Z (-1.300) this value is not a function 
statistically. 

4- There are no statistically significant differences between the mean 
grade scores of the sample individuals in the first post scale and the 
second post scale on the scale of homosexuality, as the value of Z   
(-0.577) this value is not a function statistically. 

 


