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مدخــــــل
ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم

قال ر�سول اهلل �سلى اهلل عليه و�سلم :

-  ) لكل داء دواء ف�إذا اأ�صيب دواء الداء براأ  ب�إذن اهلل عز وجل (. 

-  ) م� اأنزل من داء اإال اأنزل له �صف�ء (.

- ) اإن اهلل مل ينزل داء اإال اأنزل له �صف�ء علمه من علمه وجهله من جهله(.

اأ�صلمت نف�صي    - )اإذا اأ�صطجع اأحدكم على جنبه االأمين ثم ق�ل : اللهم اإين 
اإليك ووجهت وجهي اإليك واأجل�أت ظهري اإليك ، وفو�صت اأمري اإليك، ال 
ملج�أ  وال منجي منك اإال اإليك  ، اأمنت بكت�بك الذي اأنزلت ، وبنبيك الذى 

اأر�صلت .. ف�إذا م�ت من ليلته دخل اجلنه (. رواه الرتمزي .
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مقـــدمـــة
الفنيات  بع�س  يتناول  نف�سية(  عالجية  �سيكولوجيات   ( كتابي  الكرمية  يديكم  بني 
والإجراءات العالجية النف�سية , ولقد اخرتت عر�س فنيات عالجية نف�سية منا�سبة و�سهلة 
وم�شكالت  �شغوط  من  والإ�شالمية  العربية  بيئتنا  يف  يوجد  ما  مع  وتتنا�شب  التطبيق 

متنوعة توؤثر على احلالة النف�شية لل�شخ�ص واملحيطني به. ويت�شمن الكتاب : 

- برن�مج للإر�ص�د اجلن�صي.

-  العلج النف�صي ب�لنموذج الواقعى ) وليم جل�صر (.

-  العلج النف�صي ب�ل�صحك .

 والهدف من الكتاب ابتغاء مر�شاة اهلل وف�شله وادعوا اهلل �شبحانه اأن يتقبله واأن 
ينتفع به كل من يطلع عليه من اأولياء الأمور والعاملني يف جمال الرتبية اخلا�شة 

والأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شكالت نف�شية . والعالج الواقعي يعتمد على:

حتمل         وت�صرف�ت)  �صلوك  من  به  يقوم  مل�  امل�صئولية  حتمل  على  ال�صخ�ص  م�ص�عدة   -
امل�صئولية (.

- التحكم يف ال�صلوك ، واالختي�ر بني بدائل �صلوكية مت�حة لكل ان�ص�ن .

- دعم ال�صخ�ص لي�صبح اأكرث قوة من الن�حية االإنفع�لية واكرث منطقية .

وذات               املهمة  الوظيفية  وامله�م   ، ب�لعمل  القي�م  ق�درعلى  وانه  نف�صه  ال�صخ�ص  يفهم   -
القيمة .

- القدرة على تكوين علق�ت �صوية وم�صتمرة مع االآخرين .

ويب�دلن�   نحبه  االأقل  على  واحد  �صخ�ص  ووجود  االآخرين  مع  االجتم�عي  االإندم�ج   -
احلب .
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- التفرقة بني القيم االخلقية وغري االخلقية .  

ال�ضحك  اأن  باعتبار  ؟  وال�ضغوط  امل�ضكالت  من  للتقليل  ال�ضحك  ن�ضتخدم  وكيف 
والنب�ضاط يف الوجة من مهارات التعبري التي ميكن اأن ن�ضتخدمها مع الآخرين والتي 

ت�ضاعدنا يف التخفيف من التوتر وال�ضيق , فهي دعوة لل�ضحك ون�ضيان احلزن.

ب�الإ�ص�فة اإلى برن�مج تعريفي اإر�ص�دي للإر�ص�د اجلن�صي.

د. طـــارق العي�ســوي 

2010
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فهر�ســت املحتويـــــات 

املــــــــو�سوعــــــــــــات م
رقم 

ال�سفحة 

3مدخل اأ

5-6املقدمة   ب

7-9فهر�ست املحتويات ج

10-36الف�سل الأول : برنامج للإر�ساد اجلن�سي 

10الإنحرافات اجلن�سية .1

12ن�سبة اإنت�سار اجلن�سية املثلية  2

14ال�سلوك اجلن�سي عند الرجال ؟.3

14ما هو اجلن�س Sex  ؟ 4

5.  Sexual Glands 15الغدد اجلن�سية

16الغريزة اجلن�سية . 6

16الأحلم اجلن�سية . 7

التعريف بامل�سطلحات : 8
اأوًل : الإنحراف يف مو�سوع الإختيار :

 Homosexuality  اجلن�سية املثلية

22-17

17

9 Latent ماذا نق�سد باجلن�سية املثلية الكامنة
؟  Homosexuality

18

10   Sodomy 19اللواط

11 Trans Festism 20اجلن�س الثالث اأو  حتول الزي

12  Lesbian 21ال�سحاق
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13  Infanto Sexuality ) جماع الأطفال ) ال�سغار
   Gerent Sexuality جماع ال�سيوخ   

  Incest نكاح املحارم    
   Necrophilia ا�ستهاء املوتى

اجلن�سية الفمية ) اجلن�س الل�ساين( 
 اجلن�سية ال�سرجية .

21
21
21
22
22
22

ثانيًا: الإنحرافات يف الفعل اجلن�سي :14
 Sadism ال�سادية

26-22
22

15  Masochism 23املازوخية , اأو املا�سو�سية

16) Coprophilia 23الولع بالأو�ساخ   )الكوبروفيليا

17  )  Coprolalia الأدب املك�سوف الفا�سح ) الكوبرولليا
   Pornography البورنوجراف

    Voyeurism  التل�س�س    
   Scopophilia النظارية

       Frottage الإحتكاك اجلن�سي   
          Narcissism الرنج�سية      

 Urethral Eroticism  ال�سبيقية البولية   
          Fetishism الفيتي�سية

24
24
24
25
25
25
25
26

  ثالثًا: النحرافات يف مدى الرغبة اجلن�سية :18
�سعف القدرة Impotence اأو العنني Impotent الفتور 

  Sexual Anesthesia اجلن�سي

29-26
26
27

19 Lagnesis  28الهو�س اجلن�سي اأو ال�سرة اجلن�سي

29  ذوي الإعاقة واجلن�س ! 20

30-36�سبل العلج 21

37-43 الف�سل الثاين : العلج النف�سي بالنموذج الواقعي 

37 مدخل تعريفي 22

37 احلاجات23
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38 ال�سلوك24

38 الدراك25

38الهدف من العلج26

38 مميزات العلج بالنموذج الواقعي27

39 املفاهيم ال�سا�سية 28

39  الهوية 29

40 ال�سعور بالهمية 30

40 امل�سئولية31

41 الواقع32

41احلق33

42 خطوات العملية العلجية34

43 ذوي العاقة والعلج بالنموذج الواقعي – جل�سر 35

46-51الف�سل الثالث : العلج النف�سي با�ستخدام ال�سحك . 

46املخ ال�ساحك36

47ال�سحك وجهاز املناعة37

47ال�سحك والذكاء38

48ال�سحك والأمرا�س الع�سوية39

48ال�سحك والأمرا�س النف�سية40

49ال�سحك وال�سغوط النف�سية41

50ال�سحك املر�سي42

50ريا�سة ال�سحك43

52-54الف�سل الرابع : الأمرا�س النف�سية .. ماهي ؟

55-56قائمة بامل�سطلحات الواردة بالكتاب 44

57-58 املراجع 45
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الف�ســــل الأول

برنامـج للإر�ســـاد اجلن�ســـي  
: Sexual Deviations الإنحرافات اجلن�سية 

-    �صلوكً� ي�أخذ مظهرًا اإنحرافيً� �ص�ذًا ي�صتهجنه ويرف�صه اأغلبية اأفراد املجتمع ويتع�ر�ص 
مع القيم واملف�هيم ال�ص�ئدة فيه ، ومي�ص املع�يري واالأعراف . 

-   االإنحراف�ت اجلن�صية ت�صمل كل اأنواع ال�صلوك اجلن�صي التي يتم فيه� ا�صب�ع النزع�ت 
الطبيعي  اجلن�صي  االت�ص�ل  �ص�ذة غري  اجلن�صية عن طريق مم�ر�ص�ت  ال�صهوة  اأو 
ب�صخ�ص ن��صج جن�صيً� من اأفراد اجلن�ص االأخر ويكون قد و�صل اإلى ال�صن الق�نوين 

التي ميلك معه� املوافقة على اال�صرتاك يف االت�ص�ل اجلن�صي .

-   ال�صخ�ص ال�ص�ذ يجد متعة جن�صية دون الو�صول اإلى عملية اجلم�ع احلقيقية ، وكل 
اأو  اجلن�صية،  االإنحراف�ت  من  يعترب  الطبيعي  اجلم�ع  اإلى  اليقود  �صلوك  اأو  عمل 

اإنحرافً� عن الفطرة والنمو ال�صوي.

من  يختلف  ن�ضبي  ا�ضطراب  وهو   , عليه  ويعاقب  املجتمع  ي�ضتهجنه  جن�ضي  �ضلوك    -
جمتمع الى اخر.

االإنحراف�ت.  نوعً� من  اإلى م� يزيد عن )20(  االإنحراف�ت اجلن�صية  اأ�صك�ل  -  ت�صل 
وترجع اإلى  :

-  االإنحراف اأو البعد عن الهدف اجلن�صي  .

-  االإنحراف عن املو�صوع اجلن�صي .

من  احل�لة  ودرا�صة  والتكوينية  النف�صية  اجلوانب  يف  �ص�مًل  فح�صً�  يتطلب  وهذا 
اأن هناك تغريًا طراأ  الإنحرافات اجلن�ضية على  الأحوال تدل  , ويف كل  كافة اجلوانب 
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على النمو ال�صوي من حيث الهدف اأو اختي�ر املو�صوع ، واملنحرف يفعل وي�صبع دوافعه 
الو�صيلة  بذلك  واأ�صبحت  االأ�صلي  الفعل  حمل  وحلت  بذاته�  ا�صتقلت  التي  اجلن�صية 

االأ�ص��صية للإ�صب�ع ال�ص�فر املنحرف .

ومن الإنحرافات اجلن�سية الأكرث �سيوعًا الآتي :

اأوًل : الإنحراف يف مو�شوع الإختيار :

. Homosexuality اجلن�صية املثلية -

. Sodomy        اللواط -

.  Lesbian                             ال�صح�ق -

.  Masturbation             اال�صتمن�ء -

.Frottage             االحتك�ك اجلن�صي -

. Cunnilinguist اجلن�ص الل�ص�ين اأو العق البظر -

. Pedophilia مم�ر�صة اجلن�ص مع االأطف�ل -

احليوانية  اجلن�صية  اأو  ب�حليوان�ت(  احليوان�ت)الهي�م  مع  اجلن�ص  مم�ر�صة   -
.  Zooerasty

.    Necrophilia )ا�صته�ء املوتى ) اج�ص�د املوتى -

- الزواج املفتوح 

. Incest نك�ح املح�رم  -

- العلق�ت اجلن�صية اجلم�عية .

- ويف هذا الإنحراف ي�ضتثار الفرد جن�ضيًا وينغم�س يف الت�ضال اجلن�ضي مبو�ضوع 
جن�صي منحرف .
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ثانياً: الإنحرافات يف الفعل اجلن�شي :

. Sadism ال�ص�دية -

.  Masochism امل�زوخية ، اأو امل��صو�صية  -

. Narcissism الرنج�صية -

- االإ�صتعراء اأو اال�صتعرا�ص.

.  Voyeurism  التل�ص�ص -

.  Scopophilia النظ�رية - 

.  Coprolalia) �الفح�ص اأو البذائة )الكوبرواللي -

. Fetishism الفيتي�صية -

. Urethral Eroticism  ال�صبيقية البولية -

- وهن� ي�صتث�ر الفرد عن طريق اأفع�ل منحرفة .

ثالثاً: الإنحرافات يف مدى الرغبة اجلن�شية :

.  Sexual Anesthesia العن�نة ، اأو الربود اجلن�صي ،اأو الفتور اجلن�صي -

- القذف ال�صريع 

- نيمفوميني�) ال�صبق ( لدى املراأة Nymphomania   الهو�ص اجلن�صي .

- اخلنوثة . 

- التبديل الع�صوي للجن�ص

- وهنا جند احلالة يعاين من تعطل الدافع , اأو املبالغة فيه .

ن�سبة اإنت�سار اجلن�سية املثلية  :

    ت�ضري العديد من الدرا�ضات اأن ن�ضبة انت�ضار اجلن�ضية املثلية بني العرب ومعتنقي 
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حترمي  ب�صبب  وهذا   . االأمريكي  املجتمع  يف  املئوية  الن�صب  من  اأعلى  البوزية  الدي�نة 
الختالط املبا�ضر بني الرجال والن�ضاء يف عدد من املجتمعات العربية . وت�ضري الدرا�ضات 
اإقامة جماعة  اإلى  توؤدي  التي  املواقف  الإنحراف ترتفع يف بع�س  انت�ضار هذا  ن�ضبة  ان 
من الرج�ل اأو الن�ص�ء مبفردهم ملدة زمنية طويلة بعدين عن اجلن�ص االآخر ومن هذه 

املواقف اأو الأماكن الآتي :

- اجليو�ص ، والتجمع�ت ال�صب�بية ، واملع�صكرات اخل�رجية الطويلة .

- ال�صجون ، واملوؤ�ص�ص�ت العق�بية  ، وموؤ�ص�ص�ت رع�ية االأحداث.

- املدار�ص الداخلية ، وامللجىء ، ودور االأيت�م .

-  مدار�ص اجلن�ص الواحد ، واجل�مع�ت غري املختلطة .

-  املزارع الن�ئية ، وام�كن الرعي .

- االأندية وام�كن اللهو غري الر�صمية والفو�صوية .

- اق�ص�م العزل الطبي حل�الت االدم�ن .

وتفيد درا�ص�ت اخرى اأن )43%( من الن�ص�ء ي�صكون من م�صكلت جن�صية خمتلفة. 
ال�ضعف  يعانون من  الرجال  اأن ن�ضف  لل�ضحة اجلن�ضية(  العربية  وت�ضيف )اجلمعية 
اجلن�صي و)53%( من الرج�ل يع�نون من م�صكلت يف قدراتهم اجلن�صية ، واأن عي�دات 
اأمرا�س الذكورة مليئة بالألف من امل�ضابني بال�ضعف اجلن�ضي وكانت اأهم م�ضاكلهم :

- الإرتخاء و�ضعوبة النت�ضاب .

- �صرعة القذف قبل عملية االإيلج .

- ا�ضابة البع�س بال�ضكري , وتفيد اجلمعية اأن ال�ضكري يعترب من الأ�ضباب املبا�ضرة  
لل�ضعف اجلن�ضي وميثل )35%( من حالت ال�ضعف .

- ارتفاع �ضغط الدم ي�ضبب خلاًل يف الإنت�ضاب , اأو وجود اإن�ضداد يف ال�ضرايني التى  
تغذى الع�ضو الذكري.
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- القلق والتوتر الذي ي�ضيطر على بع�س ال�ضباب , وا�ضارت الإح�ضاءات اأن )%82(               
من الرجال الذين يعانون من الكتئاب تظهر عليهم بوادر ال�ضعف اجلن�ضي .

- اال�ص�بة ب�صرط�ن الربو�صت�ت� .

واأدوية علج       واملهدئ�ت  القلب  اأمرا�ص  واأدوية  للبول  املدرة  االأدوية  بع�ص  تن�ول   -
قرحة املعدة .

ال�سلوك اجلن�سي عند الرجال ؟.

اأن  االأمريكي  الرجل  لدى  اجلن�صي  ال�صلوك  عن  درا�صته  يف   Kinset كنزي  وجد 
حي�تهم  ت�ريخ  فرتات  من  فرتة  يف  مثلية  جن�صية  خربات  لهم  ك�نت   الرج�ل  غ�لبية 
هذا  مي�ر�صون  �صنة   )35( �صن  حتى  يتزوجون  ال  الذين  الرج�ل  من   )%50( وحوايل 
االإنحراف ويثبتون عليه . وحوايل )60%( من ال�صبي�ن لهم مم�ر�ص�ت منحرفة قبل 

مرحلة املراهقة .

اأم� الن�ص�ء فقد وجد اأن الن�صبة بينهن تبلغ حوايل )33%( ممن ك�نت لهن خربة من 
هذا النوع من االإنحراف وحوايل )25%( منهن ممن مل يتزوجن حتى �صن )35( �صنة 

ك�نت لهن اإنحراف�ت جن�صية وثبنت عليه� لفرتة من الزمن .

ما هو اجلن�س Sex  ؟

 ، الدموية  )الدورة  جم�الت  عدة  خلل  من  تن�صيقه�  يتم  مركبة  عملية  اجلن�ص 
والهرمونات , والأع�ضاب , و احلالة النف�ضية (. واي خلل يوؤدي اإلى ظهور م�ضاكل يف 
العملية اجلن�صية . واجلن�ص يعني يف مفهومه الع�م اجلن�صني اللذين خلقهم� اهلل لتعمري 
االأر�ص ب�لتن��صل عن طريق العلقة اجلن�صية الطبيعية ، ولذلك يطلق لفظ اجلن�ص على 
كل من الذكر واالأنثى ، كم� يطلق على التزاوج بني اجلن�صني . ومم�ر�صة اجلن�ص الإ�صب�ع 
الأفراد  لتكاثر  والعاطفي  اجلن�ضي  الن�ضاط  لتحقيق  واملكت�ضبة  البيولوجية  الدوافع 
وا�صتمرار تعمري االأر�ص . وهو جمموعة من الوجدان�ت يتن�غم فيه� العدوان واحلب . 
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والغريزة اجلن�ضية Sexual Instinct هي مبث�بة الدافع الفطري املوروث يف االإن�ص�ن 
واحليوان وهي تدفع اإلى طلب اإ�صب�ع اللذة اجلن�صية واالإ�صتمت�ع به� مع فرد من اجلن�ص 
اأو مع فرد من نف�ص اجلن�ص يف ح�لة االإنحراف�ت اجلن�صية   ، االآخر يف احل�لة ال�صوية 
وال�ضذوذ . ومراكز الغدد اجلن�ضية الدماغ ولها م�ضدرها النف�ضي املتمثل يف احل�ضول 
على الأ�ضتمتاع اجلن�ضي من فرد معني وبو�ضيلة �ضوية فطرية عادية . والن�ضاط اجلن�ضي 

يت�صمن كل من :

- احلالة املزاجية واملداعبة التي ت�ضبق عادة الن�ضاط اجلن�ضي .

- العملية اجلن�ضية ال�ضوية بني الرجل والنثى البالغني .

الفعل  مم�ر�صة  يف  الرغبة  فهي   Sexual Appetite اجلن�صية  ال�صهوة  اأم�     
اجلن�صي املتوافق امل�صروع بني الذكر واالنثى ، وتتحقق ال�صهوة اجلن�صية ب��صتث�رة املن�طق 
 Lustful اجلن�صية اخل�رجية للذكراأو االنثى بهدف التهيوء للفعل اجلن�صي . وال�صهواين
 Sexual Intercourse ال�صخ�ص �صديد ال�صهوة اجلن�صية . اأم� املب��صرة اجلن�صية
اأو اجلم�ع اجلن�صي الذي ي�صل فيه الفعل اجلن�صي اإلى غ�يته �صواء ك�ن ذلك بني ذكر 

وانثى اأو بني اثنني من نف�ص اجلن�ص .

اأو العفة اجلن�صية وهي   Sexual Purity     وهن�ك م� يعرف ب�لطهر اجلن�صي 
�ضمة لدى الفرد حيث يرف�س التورط يف الن�ضاط اجلن�ضي غري امل�ضروع اأو املنحرف .

:  Sexual Glands الغدد اجلن�سية

وهي اخل�شيتان عند الذكر واملبي�شان عند النثى ولهما افرزان هما :

-    افراز خ�رجي، احليوان�ت املنوية من الرجل والبوي�ص�ت من االنثى . 

-   افراز داخلي , وي�ضمل افراز الهرمونات اجلن�ضية من خالل الغدة النخامية .

-    هرمون اال�صرتوجني Estrogen وهو الهرمون االأنثوي االأ�ص��صي الذي يزيد 
من   ح�ص��صية البظر واملهبل .



سيكولوجيات عالجية نفسية 16

-   الت�صتو�صيرتون Testosterone  وهو الهرمون الذكري امل�صئول عن الرغبة 
ويوؤثر ت�أثريًا مب��صرًا على ا�صتج�بة املراأة والو�صول للن�صوة . وعندم� يقل تبداأ 
�صن  بعد  الطبيعي  املعدل  النزول عن  ويبداأ يف   . الظهور  اجلن�صية يف  امل�ص�كل 
االأربعني ويقل جدًا بعد انقط�ع الطمث ، وت�ص�عد اأقرا�ص منع احلمل على تقليله 

وب�لت�يل يوؤثر على ال�صحة اجلن�صية للمراأة .

الوظائف الأ�سا�سية للغدد اجلن�سية : 

- منو االأع�ص�ء التن��صلية . 

- ظهور اخل�ص�ئ�ص اجلن�صية الث�نوية يف مرحلتي البلوغ واملراهقة .

- تن�ضيط الدوافع اجلن�ضية .

- زيادة حيوية احليوانات املنوية وقابليتها لالإخ�ضاب.

- تر�صيب الدهون وتوزيعه� يف ج�صم املراأة .

- احتف�ظ اجل�صم مب� فيه من م�ء واأملح .

الغريزة اجلن�سية :

من اأقوى الغرائز لدى الإن�ضان وحتمل تاأثريات كبرية على ال�ضحة النف�ضية واجل�ضمية 
والعقلية ، وهي خ��صة ب�لرغبة يف االإت�ص�ل اجلن�صي الذى يوؤدي اإلى التك�ثر. 

 الأحلم اجلن�سية :

وتكرث ب�صكل وا�صح يف مرحلة املراهقة ، اثن�ء النوم . وهي رمزية تخ�ص جوانب 
اأن بع�ص االأطعمة يكون له� ت�أثريه�  نف�صية يف حي�ة االإن�ص�ن . وتفيد بع�ص الدرا�ص�ت 
اإلى  بالإ�ضافة   . الأحالم  عامل  منفذها  ويكون  وا�ضتثارتها  اجلن�ضية  الغريزة  تاأجج  يف 
م�ص�هدة �صور ن�ص�ء ع�ري�ت اأو يف اأو�ص�ع مثرية اأو م�ص�هدة اأفلم اب�حية مم� ينعك�ص 

يف ح�ل نوم املراهق على هيئة اأحلم .
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واحللم اجلن�صي ي�ص�عد على تفريغ الط�قة املكبوتة يف �صورة الاإرادية، ودون موافقة 
�ص�حبه� الذي يعمل على كبت الدوافع اجلن�صية واإخف�ئه� .

التعريف بامل�سطلحات : 

اأوًل : الإنحراف يف مو�سوع الإختيار :

: Homosexuality  اجلن�شية املثلية

فرد  اإلى  الفرد  يف  اجلن�صي  الدافع  اجت�ه  به�  يق�صد  كم�  املم�ثل،  ا�صته�ء  وهي 
الى رجل مثله، ومتيل  الرجل جن�صيً�  الذكر ملثله( فيميل  اآخر من نف�ص جن�صه )يتجة 
وابقوا  فقط  الذكرية  العالقة  على  البع�س  ق�ضره  واإن  مثلها,  فتاة  الى  جن�ضيًا  الفتاة 
على م�صطلح ال�صح�ق للعلقة املثلية بني االن�ث . ويلعب اأحد الرجلني يف هذه العلقة 
ال�ص�ذة دور املراأة واالأخر دور الرجل . كم� تلعب اأحد الفت�تني دور الذكر واالأخرى دور 
بداء اجلن�ضية  امل�ضاب  الذكر  هو    Passive Sodomist امل�أبون  وال�صخ�ص  االأنثى، 

املثلية ويكون دوره يف العملية اجلن�صية �صلبيً�. 

بتب�دل  والعن�ق مرورًا  التلم�ص  ت�صمل  تب�ين�ت  ت�صكل  املثلية يف  وتتج�صد اجلن�صية 
 Fillatio امل�ص  ومنه�  املتعددة  ب��صك�له    Mutual Masturbation اال�صتمن�ء 
 .So-domism للبظر اإلى املواقعة اللواطية لدى الذكر Cunnilinction واللعق

اللوطي  واحلب  لوطية,  نوازع  كبت  من  �ضادر  عقلي  ا�ضطراب  املثلية  واجلن�ضية 
العلقة اجلن�صية  ويطلق على  ي�صبهه.  اأو حبه ملن  لنف�صه  اللوطي  اأنه حب  اأي  نرج�صي 
بني الذكر والذكر اللواط . والعالقة اجلن�ضية بني النثى والنثى بال�ضحاق اأو اللزبانية 
Lesbianism  وت�ضري البحوث والدرا�ضات اأن اللزبانية ت�ضود فقط يف اململكة الإن�ضانية 
اإلى لي�صبو�ص االغريقية التي ه�مت ع�صقً� ب�لن�ص�ء ، وال�صح�قية وفية جدًا  وهي ن�صبة 
ب�لطرف االآخر وتكتفي ب�ص�حبة واحدة وال تعمل اإحداهم� ع�هرة ابدًا. و�صببه� النف�صي 
يرجع الى نوع العلقة االنفع�لية التي ع��صته� يف احلي�ة اال�صرية وامتدت فيم� بعد الى 

م�بعد اال�صرة .
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اأما اللواط فهو اكرث �ضيوعًا من ال�ضحاق وميكن اأن يتحول الطرف ال�ضلبي اإلى عاهر 
ومنحرف, واللواط منت�ضرًا يف اململكة الن�ضانية واحليوانية. ومييل املنحرف الى تعدد 
ال�صرك�ء ويرجع هذا النه ال يرتوي عند اق�مة علقة جن�صية مع طرف واحد، وهو دائم 
البحث عن طرف جديد للتكرار والتغيري, والبع�س يقيم عالقة جن�ضية مع انثى ويطلق 
Homo- عليهم  ويطلق  الذكور  مع  فقط  تتعامل  الأغلبية  ولكن   Bi-Sexual عليه 
Sexual  . والبد عند بداية العلج من بحث ودرا�صة مراحل التطور اجلن�صي والذي 

يعترب اال�ص��ص الذي قد يتجه ب�لفرد الى ال�صواء اأو املر�ص النف�صي اأو االنحراف .

هل اجلن�سية املثلية �سلوك عام ؟.

يف�ضر بع�س العلماء اأن اجلن�ضية املثلية �ضلوك عام يف كل الأفراد وتختلف يف درجته 
من فرد اإلى اآخر اإذ اأن الرغبة اجل�حمة ال�صديدة يف م�ص�حبة اأفراد من نف�ص اجلن�ص 
وم�ضادقاتهم تعترب يف بع�س التف�ضريات جن�ضية مثلية وهي تختلف يف درجتها ونوعها, 
حيث تكون ك�منة يف امل�صتوى اال�صعوري وقد تتخذ ط�بعً� تفعيليً� فتكون انحرافً� �صريحً�. 
وال�صك اأن ثق�فتن� العربية واالإ�صلمية تنتقد ب�صدة اأنواع االنحراف�ت اجلن�صية اإال اأنه� ال 
تنتقد كثريًا انواع ال�صلوك التي تعترب جن�صية مثلية ولكن ال يوجد به اي نوع من االت�ص�ل 
اجلن�ضي . وكثريًا ما جند تف�ضيل بع�س الرجال مطالب ورغبات ا�ضدقائهم على رغبات 
بني  زوجته  مع  البق�ء  الرج�ل  بع�ص  يرف�ص  م�  وكثريًا   ، وابن�ئهم  زوج�تهم  وح�ج�ت 
ابنائه ال�ضغار ويف�ضل ق�ضاء �ضاعات طويلة من اليوم يف املقاهي اأوالندية اأواملجال�س اأو 

يف ال�صوارع ب�صحبة الرج�ل . 

ماذا نق�سد باجلن�سية املثلية الكامنة Latent Homosexuality ؟.

   وهو �صخ�ص لديه �صراع ح�د يوؤدي الى �صعوره ب�لقلق والتوتر النف�صي من خطرًا م� 
ال يعرف م�صدره . وقد ي�صل اخلوف الى حد الفزع فيلج�أ الى احليل الدف�عية ك�لق�صوة 
ال�ضديدة نحو اجلن�ضني باعتبار ان الق�ضوة هي عنوان الرجولة من وجهة نظره , والغرية 

ال�صديدة على الن�ص�ء والرغبة الدائمة يف انتق�دهن . 
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ومن �شماته ال�شخ�شية ممار�شة الألعاب الريا�شية العنيفة اأو ال�شاقة مثل : 

امل�ص�رعة ب�أنواعه�، وامللكمة، واجلودو، والتيكندو، والكراتية، واخلم��صي والع�ص�ري 
وغريها من الألعاب العنيفة .

الف�جرات  الن�ص�ء  اح�ص�ن  بني  ويتنقل  اجلن�صية  ال�صهوة  تي�ر  يف  يندفع  والبع�ص 
مف�خرًا ومب�هيً� بقوته اجلن�صية وقوته على قهرهن ، ويتحدث عن مدى ط�قته وقدرته 
وامك�ن�ته اجلن�صية يف ا�صب�عهن . وقد مي�ر�ص الع�دة ال�صرية كحيلة دف�عية مم� ي�ص�عده 

على الهروب من �ضراعاته الداخلية .

:   Sodomy اللواط

اأو االإت�ص�ل  اإتي�ن الذكور من الدبر  ال�ص�ذة ويعني     نوع من املم�ر�ص�ت اجلن�صية 
اجلن�ضي بني ذكرين . وبداأ هذا ال�ضذوذ يف قوم لوط عليه ال�ضالم , وقد عاقبهم اهلل 
الكرمي  الر�صول  ولعن  ب�حلج�رة،  وقذفوا  اإلى حتت  فوق  قراهم من  قلب  ب�أن  �صبح�نه 
�صلى اهلل عليه و�صلم من فعل مثل هذة الفعلة ثلثً� وعقوبته �صديدة جدًا وهي القتل . 
لقوله �ضلى اهلل عليه و�ضلم : من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط  فاقتلوا الفاعل واملفعول 

به .

 Passive اأو )م�أبونً� (   Active Sodomist ويق�صد هن� الف�عل ) اللواط�( 
Sodomist  وهو ن�ضبة اإلى اأهل �ضادوم يف الكتاب املقد�س , وهم قوم لوط يف الق�ض�س 
ا�صب�به  متتد  االن�ص�ن  يف  ح�له  ب�أنه  النف�صي  التحليل  االنحراف  هذا  واعترب  القراآين. 
 – اللذة  ملبداأ  فيه من خ�صوع  مل�  نف�صه  للفعل  وادائه   ، ب�لن�ص�أة  تت�صل  تكوينية  الأ�صول 

الللذة الذي ينفي عن االن�ص�ن ن�صجه .

ولهذه الفئة من االإنحراف�ت اجلن�صية مظ�هر خ��صة تكون �صرية وبني قط�ع�ت من 
ال�ضباب الذي يتبادل الهواتف من اجل حتديد اللقاءات يف ال�ضقق اخلا�ضة اأو الق�ضور 
والفلل ويف الفنادق ومن املمكن �ضفر جمموعة من ال�ضباب اإلى بلد ما من اجل اقامة 
ال�ص�ذة . ولهم م�صطلح�ت خ��صة بهم حيث ي�صمى من  االحتف�الت اجلن�صية امل�جنة 
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انثى  له ج�ضم  الذى  وال�ضخ�س  والفاعل )توب(  الفاح�ضة )بوتوم(  به  يفعل  ان  يطلب 
وع�صو ذكري اأى املخنث ) ال�صميل(.

الآثار ال�سارة للواط :

- تفيد الدرا�ضات الطبية اأنه يوؤثر على املخ والأع�ضاب.

- يوؤدي اإلى الق�ص�ء على احليوية املنوية لدى الف�عل.

- االإ�ص�بة ب�لتيفويد .

- االإ�ص�بة ب�لدو�صنت�ري� .

- الإ�ضابة بالإيدز لإنه مكان قذارة وخباثة وجنا�ضة .

: Trans Festism اجلن�س الثالث اأو  حتول الزي

هو ت�صبة الرجل ب�الأنثى وارتدائه ملب�صه� وتقليد حرك�ته� ونعومته� ورقته� ويكون 
اأكرث ميوعة من املراأة نف�صه� ، وال مييل للن�ص�ء ك�صهوة جن�صية ، واحي�نً� مييل اإلى الن�ص�ء 
ويعترب نف�صه اأنثى مثلهن وي�صمى يف الفقة اال�صلمي )املخنث( وقد لعن النبي �صلى اهلل 

عليه و�صلم املت�صبة ب�لن�ص�ء من الرج�ل .  ولهذا االإنحراف اجلن�صي عدة اأق�ص�م :

-  فئة يت�صبة ب�لن�ص�ء ويقلدهن ويكرههن ويح�صب نف�صه انثى اأجمل منهن .

-  فئة يت�صبة ب�لن�ص�ء ويقلدهن ويح�صب نف�صه انثى ب�صبب اأنه تعود على خم�لطتهم 
منذ ال�ضغر وعا�س بني الإناث يلعب وياأكل ويدر�س معهم .

به  يفعل  عمن  ويبحث   , كثريًا  عليها  ويلح  اللواط  عملية  ميار�س  الثالثة  الفئة   -
الفاح�ضة, والبع�س يكون له زوج دائم ميار�س معه اللواط وينام معه يف الفرا�س ويت�ضبه  

ب�لن�ص�ء وهو ال مييل اإلى الن�ص�ء جن�صيً� .

   وامل�ضاب يحقق ال�ضهوة عند ارتداءه مالب�س اجلن�س الآخر , وهنا الرجل ي�ضتنبط 
عالقة  اإقامة  لي�ضتطيع  لأنه  نف�ضها  املراأة  من  يتهرب  وهو  مالب�ضها  حمل  وحل  املراأة 
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جن�صية معه� مب��صرة ، وهو ينظر اإلى نف�صه يف املراآة وي�صتث�ر ويحقق الن�صوة النه�ئية 
عن طريق العادة ال�ضرية , وهذا الإنحراف ل يعني رغبة احلالة يف تغيري جن�ضه .

:  Lesbian ال�سحاق

    ويق�صد به� العلقة اجلن�صية بني انثى وانثى . وين�صب امل�صطلح الى جزيرة لي�صبو�ص 
ببحر اإيجة باليونان والتي هام �ضعراوؤها بالتغني بتلك العالقة املنحرفة النثوية . ويذكر 
لن� الت�ريخ اليون�ين )�ص�فو( تلك املراأة التي ع��صت يف القرن )6( قبل امليلد وك�نت 
�صح�قية وقد جعله� ) الفون�ص دوديية ( عنوانً� لواحدة من اروع ق�ص�صه. وال�صح�قية 
نفور  ولديهن   ، املوقفني  اأو ج�معة بني  �صلبية  اأو  ايج�بية )ح�ملت ق�صيب(  تكون  قد 
من اجلن�ص االآخر ) الرج�ل( مم� يدفعهن الى اال�صب�ع اجلن�صي ال�صح�قي االآمن مع 

بع�صهن البع�ص.

: Infanto Sexuality ) جماع الأطفال ) ال�سغار

ا�ضتعمال الأطفال ال�ضغار والق�ضر, ويرجع اإلى فقدان املنحرف لقدرته على اجلماع 
مع الأ�ضخا�س البالغني الكبار .

:  Gerent Sexuality جماع ال�سيوخ

    هي علقة اإن�ص�نية اأكرث منه� جن�صية وتهدف اإلى احل�جة الى االأم�ن النف�صي اأو 
امل�دي والبعد عن م�ص�در اخلوف . مث�ل : فت�ة يف الع�صرين من عمره� تتزوج �صيخ يف 
الثالثينات من عمره يتزوج �ضيدة يف اخلم�ضينات من  , و�ضاب يف  ال�ضبعني من عمره 

عمره� . 

: Incest نكاح املحارم

    ا�ضتهاء املنحرف ورغبته جماع حمارمه , وهو نوع من ال�ضطراب النف�ضي ال�ضديد 
ب�عتب�ر اأن قوانني واعراف معظم املجتمع�ت حترم نك�ح املح�رم وجترمه ق�نونً� . 
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) مثال .. الأم ت�ضتهي اأبنها والأب ي�ضتهى ابنته والأخ ي�ضتهي اخته ( وتعمل التن�ضئة 
الجتماعية منذ مرحلة الطفولة على كف هذا الأ�ضتهاء والرغبة يف واأدها, بحيث ل يرى 

الفرد يف حم�رمه م� يثري رغب�ته اجلن�صية . 

:  Necrophilia ا�ستهاء املوتى

انحراف جن�صي يتمثل يف امليل اجلن�صي واالأ�صته�ء مل�ص�جعة جثث املوتى وي�ص�حبه 
مت�م الفعل اجلن�صي ، ويعقد املنحرف علقة بني املتخيل والواقع من اأجل حتقيق رغبته. 
وهو يخ�ضع ملبداأ اللذة وينطلق يف حتقيق رغباته خا�ضعًا للدفعة الغريزية . وي�ضعر اأنه 

اجب�ريً� ليقوم بتحقيقه مهم� ك�ن ن�بيً� وخ�رجً� عن االأعراف والقيم . 

اجلن�سية الفمية ) اجلن�س الل�ساين(:

للع�ص�ء  الفم  ملم�صة  خلل  من  اجلن�صية  اللذة  على  احل�صول  على  ويعتمد 
التن��صلية . ومنه� :

- العق البظر Cunnilinguist اللعق Cunnilingus يعني اللح�ص والتن�ول 
ب�لل�ص�ن. 

ادخ�ل  طريق  عن  يتم  منحرف  جن�صي  اإ�صب�ع  هو    Fellatio الق�صيب  م�ص   -
الق�صيب يف الفم وم�صه ولعقه، وي�صدق القول لدى كل اجلن�صني . ورمب� يقوم به اأحد 

الطرفني الإر�ص�ء الطرف االأخر.

اجلن�سية ال�سرجية : 

احل�صول على اللذة اجلن�صية عن طريق ال�صرج .

ثانيًا: الإنحرافات يف الفعل اجلن�سي :

: Sadism ال�سادية

   وترجع اإلى م�ركيز دي �ص�د Marquis de Sade  وهي احل�صول على اللذة 
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اجلن�ضية من خالل القيام بتعذيب الآخرين , �ضواء بتوجية عدوان مادي اإليهم كال�ضرب 
اأو الع�ص اأو الركل ) االإيذاء البدين( اأو العدوان املعنوي ك�ل�صب والقذف والتقليل من 
ال�ضاأن وعدم مراعاة امل�ضاعر والكرامة . وعادة ما متتزج ال�ضادية عند ممار�ضة الن�ضاط 
اجلن�صي فل يح�صل ال�صخ�ص على لذته اجلن�صية اإال عند تعذيب حمبوبه واإيق�ع ال�صرر 
امل�دي واملعنوي به �صواء قبل الفعل اجلن�صي اأو اثن�ءه . وال�ص�دية قد تكون لدى الذكر او 
االنثى . فهي لذة االأمل Algolagnia املتعلق ب�جلن�ص ، واالإ�صتمت�ع ب�جلن�ص اأو االإ�صب�ع 

اجلن�ضي عن طريق اإيالم النف�س اأو الغري وهي ت�ضمل ال�ضادية واملازوخية معًا.  

:  Masochism املازوخية , اأو املا�سو�سية

     هي لذة االأمل بعد املم�ر�صة اجلن�صية ، اأو التلذذ اجلن�صي من االأمل ،وهي ح�صول 
الفرد على اللذة بعد قي�م االآخرين بتعذيبه وتوجية االإه�ن�ت اإليه ، وي�صمل العدوان عليه 
العدوان املادي كال�ضرب والركل والع�س والإيذاء البدين . اأو العدوان املعنوي كالتحقري 
وعدم  منزلته  ودنو  �ص�أنه  هوان  واإظه�ر  منه  وال�صخرية  و�صبه  كرامته  وجرح  والتع�يل 

االأهتم�م مب�ص�عرة وعواطفه وح�ج�ته وامني�ته والوقوف يف وجه م�ص�حله . 

   ومتتزج املازوخية بالن�ضاط اجلن�ضي لل�ضخ�س �ضاحب الن�ضاط املازوخي ول يجد 
لذته اجلن�صية اإال عندم� يعذبه حمبوبه ) ال�صخ�ص الذى مي�ر�ص معه اجلن�ص( ويوقع 
عليه الذى وال�ضرر املادي اأو املعنوي ويكون الأذى قبل الفعل اجلن�ضي اأو بعده , ويرتبط 
الك�تب  اإلى  وتن�صب  لل�ص�دية  نقي�ص  وهي  املعنوي.  اأو  البدين  ب�المل  اجلن�صي  اال�صب�ع 

النم�ص�وي )�ص�خر م�زوخ( . 

: ) Coprophilia الولع بالأو�ساخ   )الكوبروفيليا

وهي احل�صول على اللذة عند ملم�صة اأو �صم االإفرازات ، واحي�نً� ي�أكل منه� ال�ص�ذ 
املنحرف وخا�ضة مر�ضى الذهان . ومن اعرا�ضها الولع بالرباز وال�ضغف به وا�ضتهاوؤه 
اأو  به  والعبث  بالولع بربازه هو  �ضواء  �ضكل  اأكرث من  ال�ضغف  ويتمثل ذلك   . اإليه  وامليل 
برباز االخرين . ويجد املري�ص لذته عند م�ص�هدته االآخرين اثن�ء تبولهم اأو�صم رائحة 
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اثناء  الخرين  روؤية  يف  املتمثلة  بالنظارية  يرتبط  وقد   , والعرق  التنا�ضلية  الع�ضاء 
تربزهم , اأو يرتبط بالأ�ضتعرا�ضية حيث ي�ضتمتع املنحرف بروؤية الخرين اثناء تربزهم 

�صواء الذكور او االن�ث . ويرجع الى خربات انفع�لية يف املرحلة الفمية ال�صرجية .

: )Coprolalia الأدب املك�سوف الفا�سح ) الكوبرولليا

البذيئة  والكلم�ت  للألف�ظ  املولع  ب�إال�صتخدام  اال�صتمت�ع  امل�صرف يف  الولع  وهو     
قيمة  ذات  فهي  للكلمة  ال�صحرية  القيمة  على  يعتمد  االنحراف  هذا  وك�أن   . اخل�رجة 
مطلقة. وهي ت�صهم يف االإ�صب�ع للرغبة وحتدث اثن�ء اجلم�ع اجلن�صي اأو اثن�ء اال�صتمن�ء 
وهي و�ضيط بني التخيل والواقع اجلن�ضي . ويجد رواد هذا الجتاة احل�ضول على اللذة 
يف  الكتب  وداخل  اخلطابات  يف  اأو  احلائط  على  البذيئة  اللفاظ  كتابة  يف  اجلن�ضية 
املكتب�ت الع�مة ، ومييلون الىم�ص�هدة ال�صور الف��صحة ، ويجد الك�تب لذة عند قراءة 

االخرين ق�ص�صه وعب�راته ال�ص�ذة .

:  Pornography البورنوجراف 

    وهي القيمة ال�صحرية للكلمة وهي ذات قدرة مطلقة بقدر م� هي احي�ئية ، وتوجد 
اأفالم  اأو  نراها يف مطبوعات م�ضورة  وقد   , العاري  اأو  املك�ضوف  اأو  الداعر  الأدب  يف 

خليعة وبعيدة عن الأدب والقيم .

:   Voyeurism  التل�س�س

   يجد احل�لة لذة يف النظر للأع�ص�ء التن��صلية للأخرين ، اأوروؤية الن��ص وهم يف 
ح�لة اجلم�ع ، وقد يذهب املنحرف اإلى منزل للدع�رة ويوؤجر ا�صخ��ص اخرين بهدف 
مم�ر�صتهم العملية اجلن�صية ام�مه وي�صتمد لذته من ذلك . وهن�ك من ي�صتمتع ب�ص�هدة 

االفلم اجلن�صية .
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:  Scopophilia النظارية

ت�صبح النظ�رية اإنحرافً� اإذا م� اقت�صرت على االأع�ص�ء التن��صلية وحده�  ، واإذا حلت 
حمل الهدف اجلن�صي ال�صوي بداًل من اأن تكون جمرد متهيد له . ومن اجلدير ب�لذكر اأن 
من يكون يف ال�صعوره حب االأ�صتعرا�ص يكون يف الوقت نف�صه نظ�ريً� . ويرى)فينيكل( اأن 
غ�لبية النظ�ريني مثبتون على خربات طفلية ك�نت قد ا�صتث�رت لديهم ح�صر اخل�ص�ء 

وال غرابة اأن النظ�رية اإمن� هي عن�صر اأ�ص��صي يف االإ�صتطلعية اجلن�صية الطفلية.  

  : Frottage الإحتكاك اجلن�سي

    ويعتمد املنحرف على احل�صول على اللذة اجلن�صية عن طريق احتك�كه ب�أج�ص�م 
اجلن�ص االآخر ) االإن�ث مثًل( اأو مبو�صوع جن�صي كم� يحدث من بع�ص االأفراد يف ح�الت 
اأو اخلروج من  الدخول  االنتظ�ر وعند  اأو يف طوابري  الع�مة  املوا�صلت  الزح�م داخل 
املب�ري�ت ودور ال�صينم� اأو امل�صرح وي�صل به اإلى قمة لذته ويقذف وهذا من االإنحراف�ت 

اجلن�صية ال�ص�ئعة .

: Narcissism الرنج�سية  

ج�صمه  يع�مل  عندم�  الفرد  �صلوك  وهي   ، الذات  �صورة  اإلى  املوجة  احلب  هي      
بطريقة مم�ثلة  للطريقة التي يع�مل به� ج�صم مو�صوع جن�صي اخر. وهو يت�أمل ج�صمه 
ويجني لذة جن�صية ، ويظل يداعب ج�صمه ويتح�ص�صه اإلى اأن يحقق ا�صب�عً� ك�مًل ، واإذا 
بعد  فيم�  انف�صهم  يوحدون  وهم  جن�صيً�.  انحرافً�  تعترب  احلد  هذا  الرنج�صية  و�صلت 

ب�أمراأة ويتخذون من انف�صهم مو�صوعً� جن�صيً� .

: Urethral Eroticism  ال�سبيقية البولية

حالة منحرفة يح�ضل بها الفرد على اللذة من ال�ضغف بروؤية تبول الآخرين �ضواء 
الذكور اأو االن�ث . وي�صل املنحرف الى ال�صبقية اجلن�صية الك�ملة والتي تنتهي الى قمة 
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 . تبولهم  اأثن�ء  االخرين  روؤية  اأو  التبول  بعملية  القي�م  ملجرد  القذف  املتمثلة يف  اللذة 
وترجع الى ا�ضباب انكارية ويح�ضل الفرد من خاللها على اللذة اجلن�ضية دون ممار�ضة 

فعلية . 

: Fetishism الفيتي�سية

وهي بديًل غري ملئم للمو�صوع اجلن�صي ال�صوي ، وهي نوع من االإنحراف اجلن�صي 
الهدف  لبلوغ  ملئم  غري  ولكنه  به  مت�صًل  اآخر  مو�صوعً�  ال�صوي  ب�ملو�صوع  ي�صتبدل 
اجلن�صي ال�صوي ، وع�دة م�يكون املو�صوع اجلن�صي البديل لدى احل�لة جزءًا من اجل�صم 
اأو االآثر ) كخ�صلة من ال�صعر ، اأو اأجزاء من امللب�ص الداخلية ، اأواالأقلم اأومنديل اأو 
اأو توجد  اأو عطر معني ...األخ( . وتختلف الفيتي�ضبة فقد تكون انحرافًا �ضافرًا  رائحة 
بني  ب�لعلقة  اال�صتمت�ع  الهدف هو  يكون  ال�صوية وخ��صة عندم�  العلقة اجلن�صية  يف 

الطرفني .

ثالثًا: النحرافات يف مدى الرغبة اجلن�سية :

 Sexual الفتور اجلن�صي   Impotent العنني  اأو   Impotence القدرة  �ضعف 
ن�ضاط  اأو  اآداء عمل  القدرة على  يو�ضف ب�ضعف  الذي  ال�ضخ�س  وهو   Anesthesia
معني , ويرتبط عادة بال�ضعف اجلن�ضي عند الذكور. كما يطلق على ال�ضخ�س �ضعيف 
اخل�صوبة ، وال�صخ�ص الع�جز عن فعل �صيىء خ��صة مم�ر�صة اجلن�ص الطبيعي ال�صوي 
مع الطرف االآخر. ويوجد م� ي�صمى ب�لربود اجلن�صي لدى املراأة Frigidity  ويتمثل يف 
عدم اإقب�له� على العلقة اجلن�صية مع الرجل والنفور منه� وعدم الو�صول اإذا مور�صت 
وفقدان  مهبلية  تقل�ص�ت  من  هذا  ي�ص�حب  وم�  اجلن�صي  واالإ�صب�ع  ال�صبق  ح�لة  اإلى 
الرغبة وال�ضعور بالغثيان . والربود اجلن�ضي من الأعرا�س املر�ضية ع�ضابيًا اأو ذهانيًا 
وجهة  من  العلقة  عدوانية  �صد  املراأة  مت�ر�صه�  التي  الدف�ع�ت  اأحد  اإلى  يرجع  وقد 
نظرها ب�ضبب الدور الذكري امل�ضيطر يف املوقف عمومًا , وهي من عالمات �ضوء التوافق 
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الزواجي خ��صة من الن�حية الع�طفية االإنفع�لية .

اجلن�صية  االأع�ص�ء  يف  اجللدية  احل�ص��صية  فقدان  اإلى  اجلن�صي  الفتور  ويرجع 
التف�عل  االإ�صتث�رة وفقدان  الى عدم اال�صتج�بة احل�صية وعدم  يوؤدي  اخل�رجية ، مم� 
اجلن�صي . ويظهر الفتور اجلن�صي ب�الإرتخ�ء اجلن�صي لدى الذكور والربود اجلن�صي لدى 

االإن�ث .

وترجع ا�سباب عدم الرغبة اجلن�سية اإلى الآتي :

-   االإ�ص�بة ب�لقلق من عدم الكف�ءة اجلن�صية ب�صبب خربات �ص�بقة اأو معلوم�ت ا�صتق�ه� 
من م�ص�در غري موثوقة . اأو عدم قدرة الرجل ا�صب�ع الرغبة اجلن�صية لدى الزوجة،  

واملعاناه من الكتئاب النف�ضي وعدم الرغبة يف اإقامة العالقة.

لدى            داخلية  رغبة  يكون  مم�  املجتمع�ت  بع�ص  يف  ال�ص�رمة  املح�فظة  الرتبية    -
ال�صخ�ص اأن اجلن�ص حرام اأو مكروة ، وقد يع�ين بع�ص االأ�صخ��ص من عقدة ال�صعور  

ب�لذنب .

-   التعر�س اإلى مواقف جن�ضية قدمية وموؤثرة مثل ) الغت�ضاب , والإحراج اجلن�ضي, 
والف�صل يف امت�م العملية اجلن�صية اأكرث من مرة (.

-   يع�ين احل�لة من م�ص�كل يف العلقة الزوجية وعدم التوا�صل النف�صي والع�طفي بني  
الزوجني ، اأو الكراهية وعدم القبول بني الزوجني ، والزواج دون الرغبة .

-   عدم تعرف كل الزوجني على رغب�ت الطرف االخر.

خ��صة  التن��صلية  للع�ص�ء  الدموية  االأوعية  يف  �صحية  م�ص�كل  من  احل�لة  يع�ين    -
ب�لرج�ل حيث يوؤدي �صيق ال�صرايني اإلى عدم و�صول الدم الك�يف اإلى الع�صو الذكري 
من  وي�ضعف  اجلن�ضية  العملية  لإمتام  الواجبة  النت�ضاب  عملية  من  ي�ضعف  مما 

ال�صهوة والرغبة اجلن�صية واالإث�رة اجلن�صية لدى الن�ص�ء.  



سيكولوجيات عالجية نفسية 28

-   يعاين احلالة من م�ضاكل يف الغدد , اأو ا�ضابته بال�ضكري , اأو يتناول اأدوية م�ضادة 
لالكتئاب . ومن الأ�ضباب كذلك الأدمان على الكحول وبع�س املخدرات .

-   اجراء عملية الربو�ضتاتا مما يوؤدي الى ا�ضابة بع�س الرجال بال�ضعف اجلن�ضي .

-   ال�ضابة اأو اجلرح يف الع�ضاب التي تثري اللذة اجلن�ضية .

-   تاأثري احلالة باملواد الغذائية املعاجلة باملبيدات احل�ضرية اأو الهرمونات ) التلوث(.

- القذف ال�شريع لدى الرجل :

من  يحرمها  لأنه  للزوجة  والعاطفية  املزاجية  احلالة  على  توؤثر  التي  الأ�ضباب  من 
املتعة اجلن�صية امل�صروعة وت�صبح العلقة اجلن�صية احلميمة ب�لن�صبة له� عذابً� ال ترغبه 

وتنبذه بكل الو�ص�ئل واالأعزار . ومتر الزوجة ب�ملراحل االآتية : 

-  مرحلة اخلجل وعدم االن�صج�م من العملية اجلن�صية .

-  مرحلة التلميح ب�صرورة العلج ، اأو البحث عن امل�صكلة .

لديها من م�ضاعر   ما  ب�ضبب  الزوجية  العملية  ورف�س  وال�ضكوى  الغ�ضب  -  مرحلة 
العالقة   من  يتهرب  يجعله  مما  الزوج  على  امل�ضاعر  هذه  وتنعك�س   , الأحباط 

احلميمية ب�أ�ص�ليب خمتلفة .

:  Lagnesis  الهو�س اجلن�سي اأو ال�سرة اجلن�سي 

    �صراهة اجلم�ع عند الرجل او املراأة ، وهو �صدة الرغبة اجلن�صية وزي�دته� بحيث 
العالقة  ا�ضطراب  الى  ويوؤدي  ال�ضواء  عن  يزيد  اجلن�ضي مبعدل  اجلماع  الفرد  يطلب 
ب�لطرف االأخر اإذا مل ي�صتجب له . والفرد ميكن اأن ينحرف اإذا مل يجد املج�ل اجلن�صي 
امل�صروع الذي ي�صبع له هذه الرغبة ، وهو خ��صية مر�صية حيث ي�صطدم الفرد مبع�يري 
اأما   . والعنانة  الرغبة  وعدم  القدرة  �ضعف  يقابله   , و�ضوابطه  وقيمه  حوله  الواقع 
الرغبة  التي تبني  االإنحراف�ت اجلن�صية  Nymphomania وهي من  النيمفوميني� 
اجل�حمة التي ال حد له� لدى املراأة يف اجلم�ع ، واملراأة من هذا النوع ال ت�صل اإلى حد 
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اإمنا  النيمفومينيا  اإن  )فينيكل(  وي�ضيف   , عليه  وتلح  املزيد  وتطلب  اجلن�ضي  الإ�ضباع 
هي جن�صية زائدة ك�ذبة لدى املراأة وهي حم�والت ف��صلة ال�صتخدام اجله�ز التن��صلي 
من اأجل اإفراغ ح�جة غري تن��صلية لذلك ال ت�صل املراأة الى ن�صوته� بي�صر اأو انتظ�م . 
وبع�صهن غري ق�درات على اق�مة علق�ت خ�رجية اأو حمرمة اأو االإ�صراف يف العلقة 

وهن� يلج�أن اإلى االإ�صتمن�ء امل�صرف بداًل من اجلم�ع امل�صرف ب�عتب�راأن هذا هو املت�ح.

ذوي الإعاقة واجلن�س ! .

دور املجتمع نحو ذوي االإع�قة ، ت�أهيلهم والو�صول بقدراتهم اإلى اأعلى م�صتوى من 
ال�ضتقاللية والأعتماد على النف�س . ومن هذا املنطلق علينا اأن ل نغفل اجلانب اجلن�ضي 
م�  وهذا   ، ال�صحية  ح�لته  مع  يتن��صب  مب�  وهذا  الق�در  االإع�قة  ذوي  ال�صخ�ص  لدى 

حتتمه القوانني االإن�ص�نية والطبيعية .

ون�صري اأن من العوامل التي ت�ص�عد على انت�ص�ر االإنحراف�ت اجلن�صية لدى ذوي االإع�قة 
ال�صعور  من  واحلرم�ن   ، امل�صروعة  ب�لطرق  اجلن�صية  رغب�ته  عن  التعبري  من  حرم�نه 
للمجتمع  ال�صلبية  والنظرة  العزلة  الى  يدفعه  مم�  احلمه  وحتطيم  ب�لقيمة  الداخلي 
والتعبري عن ط�ق�ته اجلن�صية الك�منة ب�لطرق غري ال�صوية مثل مم�ر�صة الع�دة ال�صرية 

اأو اجلن�صية املثلية اأو التل�ص�ص وغريه� من االنحراف�ت اجلن�صية �ص�بقة الذكر.

وامل�ص�عر الطيبة لذوي االع�قة حتقق له ام�له وطموح�ته وتوجه �صلوكه ، والدفء 
بدائل  كله�  الهواي�ت  يف  وامل�ص�ركة  االعم�ل  ومم�ر�صة  االجتم�عية  والعلق�ت  اال�صري 

بدًل من النغما�س يف الإنحرافات اجلن�ضية . 
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�ســـبل العـــــلج
ويهدف العالج اإلى حماولة معرفة ال�ضبب اأو الأ�ضباب الرئي�ضية التي اأدت الى ظهور 
ولكل ح�لة من ح�الت   . االإنحراف  ومدى عمق  ال�صوي  املنحرف غري  ال�صلوك  وت�صكل 
االإنحراف�ت اجلن�صية ا�صلوبً� خ��صً� به� يف العلج ، فح�الت اجلن�صية املثلية من احل�الت 
التي حتقق نت�ئج بعد مدة زمنية من العلج والتوجية ، رغم وجود بع�ص احل�الت التي 
يدعي معاجلوها جناحهم يف عالجها بعد فرتة ب�ضيطة . ومن اأول اخلطوات التي يجب 

اتب�عه� يف عملية العلج من االإنحراف�ت اجلن�صية :

-   اإجراء الفح�س الطبي , واإجراء التحاليل الطبية لفح�س هرمونات امل�ضاب . 

-    من الإجراءات فح�س الأع�ضاب , وفح�س الدورة الدموية ون�ضبة تغذية الأوعية             
الدموية ب�لدم .

-    حتليل البول للت�أكد من عدم ا�ص�بته ب�ل�صكري .

ذوي  من  املنحرف  يكون  م�  فع�دة  الذك�ء(  ن�صبة   ( العقلية  القدرات  قي��ص     -
ال�صعوب�ت التعليمية اأو املت�أخرين ذهنيً� اأو امل�صطربني اإنفع�ليً�.

العــــلج النف�ســـي :

ويفيد العلج النف�صي يف علج ح�الت اجلن�صية املثلية ويعمل على اإزالة االأعرا�ص 
. كم�  املع��صرين  النف�ص  والنف�صية امل�ص�حبة ويتفق مع هذا االأجت�ة علم�ء  الع�ص�بية 
الفطري  ال�صلوك  ومم�ر�صة  الزواج  اإلى  احل�له  توجية  على  النف�صي  العلج  ي�ص�عد 

ال�صوي. 

ومن ال�صروري قي�م املع�لج النف�صي ببع�ص فني�ت التحليل النف�صي ملعرفة ال�صبب 
الذي اأدى الى االنحراف وال�صذوذ . كم� ي�صتخدم العلج ال�صلوكي يف العلج بعد درا�صة 
الأ�ضباب والدوافع والتاريخ ال�ضخ�ضي للحالة . وي�ضتخدم يف العالج الإ�ضرتاط التنفريي 
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وال�صدم�ت الكهرب�ئية وت�صري النت�ئج اأنه يحقق نت�ئج اإيج�بية يف العلج . وقبل اخلو�ص 
يف اإجراءات العلج النف�صي البد من اإجراء التح�ليل والفح�ص الطبي ال�ص�مل لتقرير 
ما اإذا كانت امل�ضكلة املر�ضية ناجتة عن اأ�ضباب �ضحية اأو هرمونية اأو ج�ضمية ت�ضاهم 
التي  املر�صية  املخ�طر  تو�صيح  �صرورة  مع   ، املنحرفة  املر�صية  االأعرا�ص  زي�دة  يف 
حتيط باحلالة والتي تعمل على تدمري حالته كليًا من كافة اجلوانب ال�ضحية والنف�ضية 

واالجتم�عية والزوجية وغريه� اإذا ا�صتمر يف االإنحراف وال�صذوذ .

 ومن الأ�ضاليب العالجية ارتباط املنبة ال�ضاذ باأمل بدًل من ال�ضعور باللذة والن�ضوة. 
واحلذر من مناق�ضة اأو ن�ضوب امل�ضكالت الزوجية اأمام الطفال حتى يكرب الطفل وهو 
حتذيرًا  اجلن�صية  االإنحراف�ت  من  التحذير  واملربني  االأ�صرة  وعلى   . نف�صيً�  م�صتقر 
والوعيد  والتحذير  التخويف  والبعد عن  والإقناع  والرباهني  واملعرفة  العلم  على  مبنيًا 
, والإر�ضاد بالتغريات اخلا�ضة بالبلوغ , واإعداد املراهق حتى يتقبل التغريات اجل�ضمية 
التى حدثت له واملرتبطة بطبيعة تلك املرحلة وحتى نقى ال�صخ�ص من احلرج او االأرتب�ك 

اأو احل�صول على املعلوم�ت من م�ص�در غري واعية .

:  Psychological Advice الن�سيحة النف�سية

وهي اأحد االأ�ص�ليب الفنية التي ي�صتخدمه� املع�لج النف�صي يف جم�ل عمله ، وهو يقدم 
الن�صيحة يف جم�الت متعددة تعليمية و�صخ�صية ومهنية واأ�صرية وزواجية وغريه� من 
املج�الت . وقد تكون الن�صيحة النف�صية يف جل�صة واحدة اأو يف عدة جل�ص�ت ح�صب طبيعة 
احل�لة وح�صب نوع امل�صكلة ومدى ت�صعبه� وح�صب عمر احل�لة . وتهدف اإلى اإع�دة توافق 
الفرد من جديد من خلل ا�صتب�ص�ره بوظ�ئفه ومقوم�ته ومتطلب�ته ومن�ق�صة امل�صكلة 
من كافة اجلوانب ويتم و�ضع خطوات جديدة للعمل بعيدًا عن مواقف الف�ضل والإحباط, 
وقد توجة الن�ضيحة النف�ضية اإلى جماعة من املر�ضى اأو الطالب اأواملنحرفني اأو ذوي 
جل�ص�ت  اأو  الندوات  اأو  املح��صرات  خلل  من  وتقدم  والب�صرية  اجل�صمية  االإع�ق�ت 
العلج اجلم�عي . وتقدم الن�صيحة يف جم�ل االإنحراف�ت اجلن�صية يف املج�الت االآتية:
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ت�صيب  التي  والنف�صية  الع�صوية  واالمرا�ص  ال�ص�رة  واالآث�ر  املخ�طر  تو�صيح   -
املنحرف .

- تو�صح اجل�نب ال�صرعي ب�أنه� حرام حرام ، واأن مرتكبه� مدان ق�نونً� .

- التب�صري بنظرة املجتمع واملحيطني عند اكت�ص�ف اأمر احل�لة اأو ظهور اآث�ر ج�صمية 
اأو نف�صية على املنحرف اأم�م االآخرين.

ال�صبل        له  -   يقوم املع�لج ب�براز اجلوانب االإيج�بية يف �صخ�صية احل�لة ، وي�صع 
املتنوعة للتغلب على هذه امل�ضكلة , واأهمها البعد عن رفقاء ال�ضوء.

-    يعر�ص على احل�لة من�ذج ك�نت مري�صة وا�صتط�عت ب�ل�صرب والعزمية واالإ�صرار 
ال�صف�ء والعودة الى الفطرة ال�صوية .

-   توجية احل�لة للم�ص�ركة يف االن�صطة اله�دفة ومم�ر�صة الهواي�ت والعمل اجل�د. 

فمن  غلظة,  ول  فيها  ل�ضطط  وبطريقة  القلب  اإلى  القلب  من  ت�ضدر  والن�ضيحة 
وعلى  وجدانه�.  تلم�ص  التى  الطيبة  للكلمة  اأبوابه�  تفتح  اأنه�  الب�صرية  النف�ص  طبيعة 
املعالج النف�ضي الواعي اأن ين�ضح وين�ضح ويتكلم وي�ضرح ويو�ضح وي�ضرب الأمثلة وعليه 
اأن يرغب احل�لة وال يرهبه ، يرغبه يف اخلري وعمله وال�صعي اإليه . و الن�صيحة تتطلب 
قدر من ال�صرب والعلم وال�صم�حة واحلكمة والرتوي وهذا من خ�ص�ئ�ص املع�لج النف�صي 

املتمر�ص .

:   Volition الإرادة الواعية

بني  يف��صل  واأن   ، واعية  بطريقة  يخت�ر  اأن  الذاتية  ال�صخ�صية  الفرد  قدرة  وهي 
اإيجابيًا يف مواقف  اإيجابيًا يف مواقف الإختيار كما يكون  البدائل واملمكنات واأن يكون 
الكف . وقدرته اأن يقول)ل( يف الوقت واملجال املنا�ضب دون اأن ي�ضعر اأنه مقهور على 
ذلك الفعل . واالإرادة فعل يعك�ص قوة االأن� ويعك�ص متتع الفرد ب�ل�صحة النف�صية ، وحرية 
الإرادة تعرب عن حترر الفرد من عوامل الكف الداخلي , وعلى املعالج العمل على تنمية 



33 سيكولوجيات عالجية نفسية

ارادة احل�لة وهو ي�صبة املدمن على املخدرات يف بع�ص �صلوكي�ته.

العلج الإ�سلمي )الر�ساد الديني( :

من الو�ص�ئل العلجية واالإر�ص�دية التي ال يجب اإغف�له� ا�صتخدام ا�ص�ليب املنه�ج 
االإ�صلمي ، من خلل تنمية الوازع الديني واخللقي لدى احل�لة ، والتدريب على النظ�فة 
اهلل  الى  والتقرب  وال�ضوم  وال�ضالة,  والو�ضوء  والطهارة  البدن  ونظافة  ال�ضخ�ضية 
بقراءة م� يتي�صر له من القراآن الكرمي اأو �صم�عه واالإن�ص�ت له. واالإكث�ر من ال�صلة 
يف امل�ضجد , و�ضماع خطبة اجلمعة والدرو�س بعد ال�ضلوات ك�ضالة الع�ضر اأو املغرب, 
، واحلج.  ، والعمرة  ال�صريفة  النبوية  االأح�ديث  الدينية ، وحفظ  وح�صور املح��صرات 
واتب�ع م� ج�ء يف ال�صنة عند النوم حيث ين�م كل طفل يف فرا�ص خ��ص به . ومن اأنواع 

العلج الديني االإ�صلمي كذلك :

-    يكون هن�ك مر�صد ديني �صمن فريق العلج ليدعم اجل�نب االإمي�ين للمري�ص وهذا 
من الإ�ضاليب العالجية املتبعة يف امل�ضت�ضفيات الجنليزية .

-    العلج الديني اجلم�عي : وهن� يتم من�ق�صة مو�صوع�ت دينية منتق�ة تلئم املجموعة 
التى تخ�صع للعلج واالإر�ص�د والتوجية .

-   التدريب على �صوم يوم اأو يومني ب�الأ�صبوع .

العـــــلج الذاتــــي :

ويعتمد هذا النوع من العالج على مهارات احلالة وبتوجية ب�ضيط من املعالج النف�ضي 
الطريقة  تلك  ي�صتخدمون  االمريكيني  املع�جلني  من   )%32( اأن  حديثة  درا�صة  وتفيد 

العلجية، ومن اأهم ا�ص�ليبه : 

- العلج عن طريق القراءة واال�صتم�ع الى ا�صرطة وكتب معينة يتم اختي�ره� عن              
طريق املع�لج .
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اعرا�صه  من  التخل�ص  على  احل�لة  تعيني  معينة  مو�صوع�ت  اأو  مق�الت  كت�بة   -
املر�صية.

- كتابة املذكرات يوميًا , ويراعى ان تكون دينية اأو اجتماعية وذات مغذى .

- حفظ ن�ضو�س خمتارة لال�ضتخدام يف املواقف ال�ضعبة وعند احلاجة .

- دع�ء املع�لج للمري�ص .

العلج الإجتماعي النف�سي  :

ويعتمد على الفنيات الآتية :

�صبح�نه  ، ومراقبة اهلل  الفرائ�ص  اآداء  والرتبية على  الدينية واخللقية  الرتبية    -
وتع�لى يف ال�صر والعلن .

-  الرتبية على العفة واحلي�ء والبعد عن كل م� يثري ال�صهوة ، )كل م� هو حمرم( .

نفو�ضهم  يف  الثقة  وبث  النف�س  على  الأعتماد  على  ال�ضغر  منذ  الأبناء  تربية    -
والرجولة، وخم�لطة جم�ل�ص الرج�ل بهدف التخلق بخلقهم . وقد ق�ل عمر بن 
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :اخ�ضو�ضنو فاإن النعمة لتدوم . اأي التعود على خ�ضونة 

احلي�ة و�صلبة الرج�ل .

مع  الطيبة،  الرفقة  وم�ص�حبة  تواجدهم  وام�كن  ال�صوء  ا�صدق�ء  عن  البعد     -
�صرورة املت�بعة االأ�صرية املكثفة خ��صة يف بداية �صنوات املراهقة ، والبعد عن 

حفالت اللهو غري ال�ضريف .

-   معرفته العواقب الوخيمة للإنحراف يف الدني� واالأخرة .

-   ت�صهيل اإجراءات الزواج ال�صرعي.

-   تعزيز ال�صعور ب�الإنتم�ء للجم�عة ال�صوية ال�ص�حلة.
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-   حت�صني العلق�ت االإجتم�عية بني احل�لة واملحيطني به بداية من ) الوالدين ، 
الخوة والخوات , الزوجة اإذا كان متزوجًا, الأقارب , اجلريان , ال�ضدقاء , 

زملء العمل اأو زملء الدرا�صة (.

-   ف�ضل العالقة احلميمة بني الزوجني يوؤدي اإلى ال�ضعور بالقلق والأحباط ويوؤدي اإلى 
ن�ضوب امل�ضكالت بني الزوجني ومتتد اإلى اأ�ضرتيهما وعادة ما يتهم كال الزوجني 
االآخر ب�أنه ال�صبب يف ف�صل العلقة اأو عدم امت�مه� ، وهن� على املع�لج التوجية 

والإر�ضاد ب�ضرورة الك�ضف الطبي .

- عدم الفراط يف ال�ضهر , وعدم التدخني .

-   ار�ص�د وتوجية الوالدين مل�ص�عدة اأبن�ءهم املراهقني للمرور بهذه املرحلة ب�صلم   
برفق  لهم  ومع�ملتهم  ومق�بلتهم  االأبن  ا�صدق�ء  على  وتعرفهم   ، م�ص�كل  ودون 
الت�ضجيل  وميكن   , الهادفة  الأن�ضطة  على  وت�ضجيعهم  راقي  ح�ضاري  وا�ضلوب 

باأحد الندية اأو مركز ال�ضباب .

-    توعية وار�ص�د االطف�ل مب� يتن��صب وعمرهم الزمني وقدراتهم العقلية ب�لبعد 
عن االأم�كن العر�صة للإنحراف واالأم�كن البعيدة عن االإ�صراف املب��صر، والبعد 
عن كل م� يوؤجج امل�ص�عر من االفلم وال�صور واال�صرطة االب�حية وم� يعر�ص 

على االنرتنت وغريه من الو�ص�ئل .

-   �صرورة اال�صتف�دة من اأوق�ت الفراغ ، والعمل ، ومزاولة االن�صطة اله�دفة املفيدة 
والري��صة .

العلج الطبي:

لدى  الهرمون�ت  حتليل  على  والعمل   ، والهرمون�ت  الطبية  العق�قري  ا�صتخدام    -
الدوافع اجلن�صية لدى  التقليل من  ب�لهرمون�ت بهدف  العلج  . وميكن  احل�لة 

املنحرف.
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- تناوله عقاقري م�ضادة للقلق اأوالكتئاب عند احلاجة .

- �ضرورة حتليل الهرمونات , وفح�س الدورة الدموية ون�ضبة تغذية الوعية الدموية  
للج�صم وخ��صة االأع�ص�ء التن��صلية .

- فح�س الدم والبول والتاأكد من عدم ا�ضابة احلالة بال�ضكري اأو ال�ضغط العايل, 
ومدى   تناولة لأدوية ال�ضغط املرتفع , والتعرف على التاريخ الأ�ضري للزوجني. 

- ودرا�صة مدى ال�صره يف التدخني .

- واأرتف�ع ن�صبة الدهون يف الدم .

الع�ضاب  ا�ضابة  خالل  من  التنا�ضلية  الع�ضاء  على  وتاأثرية  احلو�س  ك�ضر   -
وال�صرايني.

العلج بالطب البديل :

علج  وطرق  فني�ت  على  البديل  الطب  جم�ل  يف  الدرا�ص�ت  من  العديد  تركز    •
والإ�ضافات  واملاأكولت  الو�ضفات  خالل  من  الرغبة  عدم  اأو  اجلن�ضي  ال�ضعف 
اأنواع اخرى من الإنحرافات  اأخرى لعالج  املختلفة, وتغفل �ضرح وتو�ضيح و�ضفات 
اجلن�صية ك�جلن�صية املثلية او ال�صح�ق اأو اجلن�صية الفمية وغريه� من االإنحراف�ت. 
ومن الو�صف�ت وامل�أكوالت التي ت�ص�عد على زي�دة الرغبة اجلن�صية لدى احل�لة م� 

يلي:

- اأوراق اجلرجري اخل�ضراء والكرف�س , �ضرب نبات اليان�ضون , وال�ضم�ضم املق�ضور.

- امل�كوالت البحرية ) املح�ر و اال�صم�ك والربي�ن واال�صت�كوزا (.

- الع�صل وي�ص�ف اإليه بذر الفجل . و حبة الربكة والع�صل .

- الب�صل واللفت ويطبخ يف بي�ص و�صمن بلدي .
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الف�ســـــل الثـــــاين

العلج النف�سي  بالنموذج الواقعي

مدخل تعريفي :

يعترب العلج الواقعي Reality  Therapy اأحد الطرق احلديثة ن�صبيً� يف ميدان 
بهدف  احل�يل  ال�صلوك  على  العلج  من  النوع  هذا  ويركز   ، النف�صي  والعلج  االإر�ص�د 
م�ص�عدة الفرد امل�صرت�صد على حتمل م�صئولية م� يقوم به من �صلوك ومه�م ، مع العمل 

على تلبية ح�ج�ته واأهدافه ولكن دون اأن يوؤذي ذاته اأو االآخرين .                

 William جل�صر  ولي�م  الع�مل  النف�صي  العلج  من  النوع  هذا  اأ�ص�ص  ولقد      
Glasser ع�م )1962م( وفقً� لنظرية االختي�ر ونتيجة خلرباته يف العمل مع الفتي�ت 
اجل�نح�ت كم� طوع جل�صر نظريته ) العلج ب�لواقع ( لتتن��صب مع املوؤ�ص�ص�ت واملدار�ص 
التعليمية ، واأعد موؤلفه ال�صهري ) مدار�ص بلف�صل ( ع�م )1969م ( . ويعتمد جل�صر 
يف نظريته على اعتق�د اأ�ص��صي موؤداه اأن كل �صخ�ص ق�در على توجيه حي�ته واإن الن��ص 
م�صئولون عن ت�صرف�تهم و�صلوكي�تهم ومنه� تتحدد �صخ�صي�تهم ، ولذلك ف�ملعي�صة غري 
امل�ضتقرة اأو غري الرا�ضية يجب اأن تبداأ بالتغيري يف ال�ضلوك ال�ضخ�ضي للفرد والتعامل 
مع  انفعاليا  النا�ضج  وال�ضلوك  واملنطق  واملناق�ضة  احلوار  وا�ضتخدام  واقعي  باأ�ضلوب 
الأ�ضرة والأبناء والزمالء واجلريان والروؤ�ضاء والبالغني وكل املحيطني واملخالطني يف 
اإمك�نية االختي�ر من  ن�بع من  ال�صلوك  التحكم يف  اأن  . وي�صري جل�صر  اليومية  حي�تن� 
بدائل �ضلوكية متاحة لكل اإن�ضان ح�ضب املواقف التي مير بها يف حياته اليومية , واختيار 
ال�صلوك اأم� اأن يكون اختي�رًا ايج�بي� بن�ًء اأو �صلبيً� مدمرُا . وقد و�صع جل�صر لنظريتة 

عدد من االأ�ص�ص ال�صيكولوجية من اأهمه� :-

-   احلاجات :  احلاجات الإن�ضانية واحدة اأو مت�ضابهة ولكن طرق اإ�ضباعها يكون خمتلف 
احل�ج�ت  اإ�صب�ع  ومن  الداخل  من  ينبع  االإن�ص�ين  وال�صلوك   . الآخر  �صخ�ص  من 
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االإن�ص�نية ف�صيولوجية ك�نت اأو �صيكولوجية واالإن�ص�ن ال ي�صبع ح�ج�ته بن�صبة )%100( 
كما لميكن اأن يحقق الإتزان النف�ضي الكامل . ومن املعروف اأن من اأهم ال�ضغوط 

النف�صية على الفرد االإهم�ل وعدم اإ�صب�ع احل�ج�ت. 

-   ال�شلوك :   يق�صم وفقً� لنظرية االختي�ر اإلى �صلوك ) ايج�بي اأو �صلبي اأو حم�يد ( 
وللفرد حريته يف اختي�ر �صلوكه ال�صحيح اأو ال�صلوك اخل�طئ ، ونرى اأنه لي�ص للفرد 

قدرة على تغيري �ضلوك الآخرين ولكن لديه قدره على تغيري �ضلوك نف�ضه . 

-   الإدراك :   توؤكد نظرية االختي�ر على اإدراك احلي�ة ب�صورة منطقية لي�ص مب�لغ فيه� 
فوق احلد اأو اأقل من احلد املطلوب .

الهدف من العلج : 

الهدف االأ�ص��صي من العلج النف�صي الواقعي م�ص�عدة ال�صخ�ص لي�صبح اأكرث قوة 
من الن�حية االنفع�لية واأكرث منطقية من حيث التفكري وذلك مب�ص�عدته ليكون م�صتعدًا 
لقبول وحتمل م�صوؤوليته يف احلي�ة ويتم هذا بدفعه اإلى تعديل �صلوكه ومعرفة هل �صلوكه 

ايج�بي اأو فع�اًل اأو حم�يد؟ اأوغري ذلك ، ولنظرية العلج ب�لواقع عدد من املميزات .

مميزات العلج بالنموذج بالواقعي : 

ت�شتند نظرية العالج بالواقع على عدد من املميزات :

 -   ت�صتند على جمموعة ب�صيطة من القواعد امللمو�صة يف حي�تن� اليومية .

 ، النف�صية  االأمرا�ص  النظري�ت فع�لية يف علج  اأكرث  ب�لواقع من  العلج  -  يعترب 
وعلج الكثري من امل�صكلت .

-  يعتمد على الكلم واالألف�ظ واحلوار مبعنى اأن املع�لج اأو املر�صد يوجه الفرد من 
خلل احلديث واحلوار ويدخل معه يف مواجه�ت ومن�ق�ص�ت منطقية بن�ئه من 

خلل احلوار .
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-  ي�ضلح مع فئات متنوعة من النا�س , ولكنــــه ل ي�ضلح مـــع حالت التخلف العقلي 
.  Autism وح�الت التوحد ،Mental Retardation )  M R (

-  اأكرث فع�لية لتوجيه االأ�صخ��ص الذين يع�نون من م�صكلت يف حتمل امل�صئولية ، 
وعدم العتماد على الذات , و�ضعف الثقة بالنف�س.

-   يتميز مبف�هيم وا�صحة و�صهلة الفهم ب�لن�صبة ملن ي�صتخدم هذا االجت�ه يف العلج 
واالإر�ص�د .

العلجية  للإجراءات  نظرًا  والتوجيه  االإر�ص�د  تق�وم  التي  احل�الت  مع  ي�صلح     -
الوا�صحةوالب�صيطة.

املفاهيم الأ�سا�سية للعلج النف�سي والواقعي : 

 لنظرية العالج بالواقع عدد من املفاهيم الأ�شا�شية ن�شتعر�شها فيمايلي :-

1.  الهويـة Identity : توؤكد نظرية العلج ب�لواقع اأن االأفراد عليهم اأن يعرفوا اأنهم 
اأن  )جل�صر(  ويوؤكد   . والذك�ء  وامله�رة  واال�صتقللية  ب�الأهمية  يتمتعوا   اأ�صخ��ص 
الهوية اأو الذاتية من احل�ج�ت االأ�ص��صية للفرد مثل احل�ج�ت البيولوجية للإن�ص�ن 
ك�حل�جة اإلى الطع�م وامل�ء والهواء والنوم واالإخراج والزواج . كم� ميز جل�صر يف 

نظريته بني نوعني من الهوية :-

-     هوية النجاح   -     هوية الف�شل 

القي�م مبه�رات  ق�در على  وانه  نف�صه  ويفهم  يعرف  الفرد  اأن  النج�ح  وت�صري هوية 
معينة, وان لديه قدرات وذكاء وقادر على التاأثري والتغيري يف البيئة املحيطة .

اأم� هوية الف�صل فتظهر لدى االأ�صخ��ص الذين مل ي�صتطيعوا تكوين علق�ت اإن�ص�نية 
لديهم  ولي�س  الأهمية  والقنوط وعدم  باحلزن  ي�ضعرون  اأفراد  الآخرين وهم  وثيقة مع 
ح�جتني  النج�ح  هوية  وتتطلب  بيئتهم.  يف  ومه�م  م�صئولي�ت  اأو  مواهب  اأو  قدرات 

اأ�ص��صيتني هم� :
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-   احلاجة اإلى احلب وتبادل احلب .
-   احلاجة اإلى ال�شعور بالأهمية . 

وليحقق الفرد ) هوية النج�ح ( عليه االندم�ج مع االآخرين وعليه اأن يحب وان يكون 
حمبوبً� من املحيطني ، واحلد االأدنى للوف�ء بهذه احل�جة اأن يكون هن�ك �صخ�ص واحد 
نحبه ويبادلنا احلب . وي�ضيف جال�ضر اأنه اإذا جنح �ضخ�س يف اأعطاء اأو منح وا�ضتقبال 
اأو احل�صول على احلب وا�صتط�ع اأن يفعل هذا ب�ت�ص�ق وتن�غم يف مراحل خمتلفة من 

حي�ته ف�إنن� نعتربه بدرجة م� ن�جحً� و�صعيدًا .   

ال�شعور بالأهمية :على الفـرد اأن يحتفظ مب�ضتوى مر�ضي من ال�ضلوك اجليد حتى   .2
ي�صعر ب�أهميته ، كم� يقوم الفرد بتقومي ال�صلوك وت�صحيحه عندم� ال يحقق الهدف 
اأو املعي�ر املراد اأو امل�أمول . كم� تظهر م�ص�عر االأهمية والقيمة عند الفرد عندم� 
يكون لديه القدرة على حل امل�ضكالت واكت�ضاب املعرفة والعلوم واملعلومات والنتهاء 
من االأعم�ل والواجب�ت اله�مة التي بداأه� ، كم� ي�صعر ب�أهميته عند القي�م ب�الأعم�ل 

املنتجة والتي تعود عليه ب�لنفع والف�ئدة . 

   وي�صري ) ولي�م جل�صر ( يف هذا ال�صدد اأن الفرد عندم� يت�صرف بطريقة جتعله 
يعطي احلب للآخرين ويتلق�ه منهم ي�صعر ب�الأهمية ، كم� يزداد ال�صعور ب�الأهمية عند 
 Motivation قدرته على حل م�ضكالته اأو القيام بالأعمال والوظائف . وتتاأثر دافعيه
الفرد نتيجة لتكرار خربات الف�ضل والإحباط وخا�ضة الف�ضل الأكادميي ) الدرا�ضي ( .

3.  امل�شئولية Responsibility:   وتعنى م�صئولية الفرد يف احل�صول على ح�ج�ته 
تعني  كم�   . حقوقهم  على  تتعدى  وال  للآخرين  احرتام  فيه�  بطريقة  ال�صخ�صية 
يراعى  اأن  ويجب  ال�صخ�صي  ل�صلوكهم  االآخرين  والن��ص  الفرد  حم��صبة  امل�صئولية 
عدم اتخاذ الظروف املا�ضية اأو احلا�ضرة كاأعذار للت�ضرفات ال�ضخ�ضية . وي�ضيف 
) جال�ضر ( اأنه من ال�ضعب على الفرد اأن يغري من �ضلوكه بعد اأن ت�ضرف لفرتة 
طويلة خلل حي�ته على �صوء م�صئولي�ته ال�صخ�صية . وكلم� ك�ن الفرد ذو م�صئولية 
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واملع�ن�ة  التع��صة  وان    Mental Health النف�صية   ب�ل�صحة  متتعً�  اأكرث  ك�ن 
ال�صخ�صية هي نتيجة لعدم امل�صئولية ولي�صت �صببً� له� . وبهذا ينظر هذا االجت�ه اإلى 
ال�صحة النف�صية ال�صوية على اأنه� ال�صلوك امل�صئول ، بينم� ينظر اإلى �صوء ال�صحة 
النف�صية على اأنه� �صلوك غري م�صئول . وع�دة م� يتكون ال�صلوك املنحرف يف مرحلة 
مبكرة من حي�ة الفرد ، وذلك عندم� ال ي�صبع الفرد ح�ج�ته من احلب واالحرتام، 
له  ن�ضاط مهم  اأو  بعمل  ال�ضخ�س  قيام  نتيجة عدم  والحرتام  وياأتي فقدان احلب 
قيمة . وال�صخ�ص عند م� يفقد احلب واالحرتام ي�صبح �صخ�صً� عدمي امل�صئولية ، 

وي�صبح ذو) �صخ�صيه ف��صلة (.

4.  الواقـع Reality  :  ويق�صد مببداأ الواقع اإن على الفرد اأن يدرك اأنه يجب اأن ي�صبع 
على  الرتكيز  يجب  كم�   ، االجتم�عية  واالأعراف  واملب�دئ  القيم  اإط�ر  يف  ح�ج�ته 
ال�صلوك الراهن ب�عتب�ره جزءا من الواقع فعلين� مواجهة الواقع والبعد عن امل��صي 
الذي يذكرن� ب�الأحداث الت�ريخية التي قد تكون عذرًا مل� نقوم به من �صلوك ، وحل 

م�ص�كلن� ال�صخ�صية من خلل ال�صلوك امل�صئول والواقعي واملب��صر واحل��صر.  

5.  احلق Right :  لل�صم�ت واخل�ص�ئ�ص االأخلقية دوره� يف توجيه ال�صلوك ، ويوجد 
عدد من القواعد الأخالقية التي يتفق عليها معظم النا�س فالكذب والغ�س وال�ضرقة 
واالإهم�ل والفو�صى واللمب�الة من املعروف اأنه� من القواعد االأخلقية غري ال�صوية. 
وعلى الفرد التوجة اإلى القيم االأخلقية ك�الأم�نة وال�صدق والتع�ون واالأخذ والعط�ء 
والإيثار وامليل اإلى الجناز والعمل والنتهاء من املهام وال�ضرب والبعد عن ال�ضيطرة 
والنظ�م والرتتيب واالعتدال واالقت�ص�د واالهتم�م ب�ملظهر الع�م ، وعلى ال�صخ�ص 
 . االأخلقية  غري  االأخرى  والقيم  واإ�صك�له�  االأخلقية  القيم  بني  يفرق  اأن  ال�صوي 

ولنظرية جل�صر عدد من اخلطوات االإر�ص�دية اله�مة .
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خطوات العملية العلجية  :

�صرورة اأن يقوم االأخ�ص�ئي النف�صي Psychologist اأو املع�لج بتكوين علقة من 
االألفة والود بينه وبني احل�لة اأو ال�صخ�ص حمل العلج .

االهتم�م من املع�لج واالإن�ص�ت اإلى احل�لة ويتعرف على اأفك�ره وم�ص�عره ورغب�ته 
دون اإجبار,   وي�ضجل الأخ�ضائي النقاط الهامة خالل املقابلة .

يركز املعالج مع احلالة على اخلربات والتجارب ال�ضارة  والناجحة يف حياته اأكرث 
من الرتكيز على خربات الف�صل .

االهتم�م مب�ص�عره  اأكرث من  ي�صدر من احل�لة  الذي  ب�ل�صلوك احل��صر  االهتم�م 
و�ضلوكه الذي حدث يف ال�ضابق , وذلك لأن اإمكانية التغيري يكون اأكرث واأكرث فعالية من 

ال�صلوك امل��صي .  

لتعديل  خطة  و�صع  مع   ، عليه  واحلكم  �صلوكه  تقييم  على  للح�لة  املع�لج  م�ص�عدة 
ال�صلوك . 

عندم� يقتنع احل�لة اأن �صلوكه غري من��صب اأو خ�طئ يقوم ب��صتبدال ال�صلوك ب�آخر 
ب�آخر ويراعى  ال�صلوك  . وي�ص�عد املع�لج يف و�صع خطة تعديل  يكون �صحيحً� وم�صئوال 
اأن تكون اخلطة واقعية وميكن تنفيذه� وتكتب يف �صورة ) عقد ( حتى يلتزم احل�لة 

بتنفيذه. 

اإذا ف�ضل احلالة يف تنفيذ اأحد بنود اخلطة ال�ضلوكية فيقوم املعالج مبناق�ضة اأ�ضباب 
الف�صل واإع�دة �صي�غة خطوات تعديل ال�صلوك وال تقبل االأعذار الن االأعذار ال توؤدي اإلى 

النج�ح .    

ي�صجع املع�لج اأي تقدم ملمو�ص يف تنفيذ اخلطة العلجية . 

اأن ي�ضيف ويبدع خالل العملية الإر�ضادية وي�ضيف  اأو املر�ضد  كما ي�ضتطيع املعالج 
من خرباته ويوجه احل�لة ح�صب تكوينه النف�صي -  ولكن ال�صوؤال الذي يطرح نف�صه على 
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الع�ملني يف العملية االإر�ص�دية والعلج النف�صي هل ي�صلح العلج النف�صي الواقعي مع 
ذوي االإع�قة ؟ 

 ذوي الإعاقة والعلج بالنموذج الواقعي  

    من هم ذوي الإعاقة ؟ ي�ضري امل�ضطلح اإلى وجود اختالف جوهري عن املتو�ضط 
اأو عن العادي يف القدرات الذهنية واجل�ضمية واحل�ضية واخل�ضائ�س ال�ضلوكية واللغوية 
لهذه  اخل��صة  الرتبية  خدم�ت  ا�صتخدام  ال�صروري  من  ي�صبح  درجة  اإلى  والتعليمية 

الفئة من الن��ص .

    اأم� هل ي�صلح ا�صتخدام العلج الواقعي مع ذوي االإع�قة ؟ ا�صتهل ولي�م جل�صر 
مع  ي�صلح  ال  ولكنه  الن��ص  العديد من  مع  ي�صلح  الواقعي  النف�صي  العلج  ب�ن  نظريته 
بع�س احلالت من ذوي الإعاقة كالتخلف العقلي وحالت التوحد وال�ضعوبات الكالمية 
والتلعثم وحالت ال�ضم و�ضعاف ال�ضمع والإعاقات ال�ضديدة واملتعددة , وهذا لأنه نـوع 
اأو  واملر�ضد  احلالة  بني  البنائـه  واملواجهـة  واملناق�ضة  احلـوار  على  يعتمد  العـالج  من 
املعالج, وبطبيعة احلـال ي�ضلح مع الإعاقات احلركية واجل�ضمية الع�ضوية والب�ضريـة 
اال�صطراب�ت  اأو   Behavior Disorders ال�صلوكية  واال�صطراب�ت  ب�أنواعه� 
االنفع�لية Emotional Disturbance كمـــــا ي�ضـــــلح مـــــع حــــالت �ضعـــــوبــــات 

. Learning  Disabilities )LD ( التعــــلم

ومن اأهم اخلطوات التي يجب اأن يتخذها املر�سد او املعالج مع احلالت ذوي  
الإعاقة الإجراءات  الآتية :-

املع�لج  بني  والدفء  الود  من  علقة  ب�إق�مة  الواقعي  النف�صي  العلج  جل�ص�ت  تبداأ   .1
اأطراف احلديث يف جو من  واحلالة . كما يراعى الأن�ضاب اجليد للحوار وتبادل 

الهدوء واال�صتقرار النف�صي . 
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على املع�لج الرتكيز على ال�صلوك احل�يل لل�صخ�ص والبعد عن ال�صلوك امل��صي اأو   .2
ال�ص�بق الأنن� ن�صتطيع اأن نعدل من ال�صلوك احل�يل ونطوره الأنه جزء من الواقع .

التدريب على القيام بالأعمال واملهام والوظائف والنتهاء منها يف زمن حمدد مما   .3
ي�صعر احل�لة ب�الأهمية خ��صة عندم� تعود عليه هذه امله�م ب�لنفع والف�ئدة ، ومن 

املعروف اإنه كلم� ك�ن الفرد ذو م�صئولية ك�ن اأكرث متتعً� ب�ل�صحة النف�صية .

اإلى القيم االأخلقية ك�ل�صدق واالأم�نة وال�صف�فية والتع�ون واالإيث�ر  توجية احل�لة   .4
وامليل اإلى العمل والجناز والتفرقة بني القيم الأخالقية ال�ضوية والقيم الأخرى غري 

ال�صوية .

اأو ال�صخ�ص امل�صرت�صد،  ا�صتخدام احلوار واملن�ق�صة واملنطق والرباهني مع احل�لة   .5
واحلوار  املن�ق�صة  بعد  الن�فع  االإيج�بي  الن�جح  ال�صلوك  املع�لج  مب�ص�ركة  واختي�ره 

بهدف التكرار والقيام به يف مواقف احلياة املختلفة .

بهدف  احلالة  �ضلوك  يف  الناجحة  ال�ضلوكية  املواقف  بع�س  باختيار  املعالج  يقوم   .6
بالأهمية  احلالة  ي�ضعر  وحتى    , نف�ضه  يف  الثقة  وبث  امل�ضابهة  املواقف  يف  التكرار 
اليومية  احلياة  مواقف  مع  التعامل  والذكاء يف  املهارة  لديه من  وان  وال�ضتقاللية 

ب�يج�بية وا�صتقللية، وعليه اأن ي�صحح من �صلوكه اإذا مل يحقق النج�ح امل�أمول .  

م�ص�عدة املع�لج للح�لة على تكوين علق�ت اإن�ص�نية وثيقة مع املحيطني له وخ��صة   .7
يف ميدان املدر�صة اأو العمل وكذلك ب�الأ�صرة ، واإر�ص�د املحيطني ب�حل�لة واملهتمني به 
على مب�دلته احلب واالهتم�م . واالندم�ج معه من خلل االأح�ديث واحلوار ور�صم 

اخلطط امل�ضتقبلية والتعرف على اآماله وطموحاته .

االآخرين  اأو  نف�صه  يوؤذي  اأن  دون  ولكن  واأهدافه  تلبية ح�ج�ته  على  احل�لة  تدريب   .8
املحيطني به ، مع حتمل نت�ئج م�يقوم به من �صلوك . 

العمل على اإ�صب�ع بع�ص ح�ج�ت احل�لة تدريجيً� وو�صع جدول للأولوي�ت واالأهمية ،   .9
مع الربط بني اإ�ضباع احلاجات وال�ضلوك اجليد . 
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معرفة     النف�صيني  واالأطب�ء  واملع�جلني  االأخ�ص�ئيني  من  الكثري  لدى  املعروف  ومن 
فني�ت العلج النف�صي الواقعي وعليهم ا�صتخدام  م� لديهم من خربات �ص�بقة ب�ملج�ل 

ب�الإ�ص�فة اإلى �صرورة اإتق�ن الفني�ت واملف�هيم االأ�ص��صية للعلج الواقعي .
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الف�ســـل الثــــالث

العلج النف�سي با�ستخدام ال�سحك
ال�صحك هو �صكل من اأ�صك�ل التعبري الذي يظهر خ�رجي�ً  على االإن�ص�ن يف �صورة 
مرح وفرح و�ضعادة. وتتعدد اأ�ضباب ال�ضحك باأنه رد فعل ف�ضيولوجي نتيجة املرور بخربة 
 . اأو عدم مط�بقة م� نتوقعه مع م� نراه  اأو روؤية م�صهد �ص�حك  �ص�رة مثل �صم�ع نكته 
ويقول علماء اللغة اأن التب�ضم من مبادىء ال�ضحك  ويحدث اأنب�ضاطة يف الوجة .  واملراأة 
التي تو�ضف بكرثة الأبت�ضام اأنها متتلك اأنوثة كاملة , اأما الرجل فهو اجتماعي ويحب 

الن��ص .                                                                             

ال�ضحك يريح اأع�ضاب الأطفال ويقلل من توترهم النف�ضي وله تاأثريه على تقبلهم 
وهو  الوالدة  بعد  الع��صر  اأ�صبوعه  يبلغ  ال�صحك حني  الطفل يف  ويبداأ  للأمل اجل�صمي. 
موؤ�صر عل �صحة قدراته الذهنية واحل�صية وهن� ميكن اأن نعتربه اأحد و�ص�ئل الت�صخي�ص 
اأن  النف�صية  الدرا�ص�ت  من  عدد  وتوؤكد  الكلم.  اأو  امل�صي  تعلم  قبل  ي�صحك  اأنه  كم� 
اإفراز  اإلى  يوؤدي  وال�صحك   .Depression بالإكتئاب  الإ�ضابة  من  يقلل  ال�ضحك 
الهرمونات املثرية للن�ضوة وال�ضعادة مما ي�ضاعد على التخل�س من حالت الكتئاب التى 

ته�جم ال�صخ�ص .                 

 املـــــخ ال�ســــاحك:

ال�صعورية  الع�طفة  هذه  وت�ص�عد  املخ  ينظمه  االإن�ص�ين  ال�صلوك  من  جزء  ال�صحك 
االإيج�بية على تو�صيح نواي� االإن�ص�ن يف اإط�ر التف�عل االجتم�عي ، فمن خلل ال�صحك 
وهذا  م�صرور  وهذا  مرح  �صخ�ص  وهذا  �صعيد  هذا  االن�ص�ين  ال�صلوك  تف�صري  ن�صتطيع 
اإفراز  اأن مخ االإن�ص�ن ال�ص�حك يعيق  اأمريكية   . وت�صري درا�صة  اأو لديه م�صكلة  حزين 
ويفيد   .Cortisone والكورتيزون   Adrenalin ك�الدرن�لني   التوتر  هرمون�ت 
العلم�ء اأن ال�صحكة املنبعثة من القلب له� اآث�ره� الف�علة على اجل�صم وذلك الأنه ي�ص�عد 
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على التخل�ص من الهموم واملت�عب وم�ص�عر احلزن ،و احل�لة النف�صية له� ت�أثريه� غري 
الغدد  تنظيم  دور يف  له  الذي   Nervous System الع�صبي  اجله�ز  على  املب��صر 
الق�ضرة  ون�ضاط  ال�ضحك  بني  يربط  وهناك من   .Endocrine Glands ال�صم�ء 
االأم�مية الو�صطى للدم�غ التى تفرز م�دة االندروجني وتوؤدي اإلى ال�صعور ب�ل�صع�دة بعد 
احل�ضول على مكافاأة اأو تناول وجبة حمببة للنف�س اأو لذيذة , اأو التعر�س ملوقف كوميدي 
مبهج . وعلى الرغم اأن مراكز ال�صحك يف املخ غري معلومة اإال اأنه يعتمد على م�ص�رات 
ع�ضبية مت�ضلة بالدماغ املتو�ضط اخللفي تتواجد بالقرب من مراكز التنف�س . وتو�ضح 
 Amypdala  درا�ص�ت طبية  اأن من االأجزاء امل�صوؤولة عن ال�صحك يف املخ  كل من

. and Hippocampus

 ال�سحك وجهاز املناعة:  

    لت�صبح املن�عة الطبيعية يف ج�صم االإن�ص�ن متوازنة يحت�ج اأن يكون يف ح�لة نف�صية 
ال�ضغوط  والإبتعاد عن  النف�ضي  والإعتدال  والفرح  ال�ضرور  وي�ضاعد يف ذلك   , متوازنة 
االأمل  من  يقللن  والف�كهة  ال�صحك  اأن  العلم�ء  بع�ص  ويفيد    .Stress النف�صية 
ويح�صن�ن من اآداء جه�ز املن�عة . وتوؤكد درا�صة �صعودية اأن ال�صحك ي�ص�عد على تقوية 
جهاز املناعة يف ج�ضم الإن�ضان مب�ضاعدة الغذاء املتوازن . واثبتت الدرا�ضات العلمية اأن 
والذي يطلق  ال�صريوتونني  املزيد من هرمون  تفرز  ف�إن غدده  االإن�ص�ن عندم� ي�صحك 

عليه يف بع�ص االحي�ن هرمون ال�صع�دة .

 ال�سحـــك والذكــــاء:

اأكد العلم�ء على اأهمية ال�صحك واملرح الأنهم� يفيدان عقل االإن�ص�ن وج�صمه اي�صً� 
حيث يزيد ال�ضحك من ن�ضبة الأك�ضجني يف الدم وينظم �ضغط الدم ويعالج الع�ضبية 
وي�ص�عد على اال�صرتخ�ء Relaxation. وا�صرتخ�ء الع�صلت يعمل على بق�ء الدم�غ 
يقظً� ومنتبهً� الأ�صتقب�ل املعلوم�ت ب�صورة اأف�صل . كم� اأنه عندم� ي�صحك االإن�ص�ن حتدث 
عملية تربيد للدم املندفع للمخ وكذلك التف�علت الكيم�وية الن�جتة عن ال�صحك حتد 
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من اإفراز هرمون�ت التوتر وي�صعر االإن�ص�ن من خلل ال�صحك ب�ل�صع�دة وال�صرور وراحة 
General Ability  ويعمل على ت�صل�صل التفكري  الب�ل مم� يزيد من قدراته الع�مة 
وتنظيمه . فال�ضحك اأو التب�ضم ينبه املخ, وين�ضط الف�س المامي امل�ضئول عن امل�ضاعر 
تن�ضط  كما  ال�ضحك  تثري  التي  الكلمات  حتليل  على  يعمالن  الق�ضرة  وجنبي   , املخ  يف 

املوجات الدماغية وهو ما يزيد من ن�ضاط الدماغ وقدرته على ال�ضتيعاب .            

ال�سحك والأمرا�س الع�سوية :

 كثري من امل�صت�صفي�ت يف الدول املتقدمة اأدخل فيه� م� ي�صمى العلج ب�ل�صحك ، 
حيث يدخلون مر�ضى الهبوط املناعي ملر�ضى ال�ضرطان   Cancer يف جل�ص�ت به� 
مهرجني يقومون ب�إث�رة ال�صحك عند املر�صى وبعد عدد من اجلل�ص�ت لوحظ قوة جه�ز 
املن�عة لدى املر�صى وارتف�ع روحهم املعنوية . ويعترب ال�صحك من وال�ص�ئل والتقني�ت  
امل�ص�عدة اأو املكملة يف العملي�ت العلجية االأ�ص��صية Adjuvant Therapy . كم� اأن 

ال�صحك ي�ص�عد على اإختف�ء االأمل ب�صبب م� تفرزه الدم�غ من هرمون�ت.

ال�سحك والأمرا�س النف�سية:

وقلة  ال�ضغوط  وزيادة  والكتئاب  احلزن  اأن  النف�ضية  الدرا�ضات  من  العديد  تفيد 
ال�ضحك من اأ�ضباب انت�ضار الأمرا�س النف�ضية , ولهذا فال�ضحك نعمة هامة يتميز بها 
الب�صر دون غريهم ف�الن�ص�ن هو الك�ئن الوحيد واملنفرد الذي ي�صحك من �صمن كل 
املخلوق�ت ولذلك �صمي ) االإن�ص�ن ال�ص�حك ( وهو ت�أكيدا الإن�ص�نيتن� . ويعترب ال�صحك 
امللل  لقتل  وو�ضيلة  النف�س  عن  والرتويح  والياأ�س  الت�ضاوؤم  و  الكتئاب  وطرد  لدفع  دواء 
اأحد املقوي�ت  اأحد جوانب امل�ص�ركة مع االأخرين وهو  الثقة ، وهو  وك�صر اجلليد وبن�ء 
التي ترفع الروح املعنوية وتعدل املزاج . ومن و�ص�ئل العلج النف�صي اأن ال�صخ�ص الذي 
االأخرين حتى  موا�ص�ة  يتلقى  وهو  ابت�ص�مة  وجهه  على  ير�صم  اأن  عليه  م�صكلة  به  اأملت 
يخفف عن نف�ضة اآثار ال�ضدمة . ومتيز ال�ضخ�س بروح الدعابة توؤثر يف اختيار اأ�ضدقائه 
وحتى �صريك احلي�ة الأنه ي�صعى الختي�ر �صخ�ص به مميزات م�ص�بهه من حب ال�صع�دة 
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واملرح . وقد اأو�صحت بع�ص الدرا�ص�ت اأن اال�صخ��ص الذين ي�صتخدمون املرح كثرياً  ال 
يغ�ضبون اإل نادرًا عند تعر�ضهم لحداث �ضلبية , ولهذا ينبغي اأن ي�ضبح ال�ضحك جزًء 

من حي�تك حتى حتقق الف�ئدة الق�صوى منه .                                    

ال�سحك وال�سغوط النف�سية:

اأثبت طبيب نف�ضي بريطاين اأن ال�ضحك اأف�ضل عالج لل�ضغوط النف�ضية. ويف درا�ضة 
Headache  واآالم الظهر  اأن ال�صحك يع�لج االإجه�د وح�الت ال�صداع  اأخرى وجد 
و�ضوء اله�ضم والقولون الع�ضبي ويخف�س من �ضغط الدم Blood Pressure املرتفع 
ويك�فح االأرق  Insomnia واأنه بديل ن�جح الأ�صتخدام العق�قري املهدئة ، وقد ي�ص�عد 
على طول عمر االإن�ص�ن . وال�صحك يعك�ص ال�صعور براحة الب�ل والثقة ب�لنف�ص وقدرة 
االإن�ص�ن على م�ص�يرة احلي�ة وقدمي� ق�لوا ) اأ�صحك ت�صحك لك الدني� ( . ومعروف اأن 
االأبت�ص�م وال�صحك يبعث�ن على ال�صع�دة وهذا يبعث ال�صع�دة للمحيطني ، مثلم� ين�صر 
خ��صية  له�  االإن�ص�نية  ف�خل�ص�ئ�ص  املحيطني  على  وال�صيق  احلزن  والك�آبه  العبو�ص 
 , بهم  ويتاأثرون  حولهم  من  يحاكون  عادة  والنا�س   , العدوى  مثل  املحيط  يف  الأنتقال 
ويوجد ما يعرف بال�ضحك الإجتماعي حيث ي�ضحك ال�ضخ�س ملجاملة الأخرين يف موقف 
اجتم�عي م� . ومعروف اأن التوتر Tension يقرتن ب�لعوامل االإنفع�لية يف ال�صخ�صية 
توؤدي  التي  البوؤرة  فهو  ولهذا  والف�صيولوجي  النف�صي  لتوازنه  الفرد  بداية فقدان  ، وهو 
اأثره  لل�صحك  يكون  م�  وع�دة   ، وال�صيكو�صوم�تية  والعقلية  النف�صية  اال�صطراب�ت  اإلى 
الإيجابي يف التخفيف من وطاأة التوتر واإعادة التوازن اإلى ال�ضخ�ضية . وارتفاع ال�ضغط 
التوتر  ا�صتمرار  عن  الن�جتة  ال�صيك�صوم�تية  االمرا�ص  اأحد  هو   Hypertension
واحتبا�ضه وعجز الفرد عن مواجهة املوقف وحل هذا التوتر فيوؤدي اإلى خلل يف الن�ضاط 
الهرموين للجهاز الغدي يف كمياء الدم ويزيد من �ضغط الدم يف اجل�ضم وقد يتم كل 

ذلك على امل�صتوى الل�صعوري .
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ال�سحك املر�سي:

 ويع�ين من هذا احل�لة مر�صى الهو�ص Mania وتنت�بهم لوثة �ص�ذة من ال�صحك 
يكون من�ق�صً� مت�مً�  الهو�ص  وال�صخ�ص يف ح�لة  واالنطلق  والفك�هة واحلركة  واملرح 
عن  والبهجةوالر�ضا  وال�ضرور  والن�ضراح  بالن�ضاط  مملوء  يكون  حيث  الكتئاب  حلالة 
متعجًل  والفكري  احلركي  ن�ص�طه  ويكون  يعي�صه�  التى  وال�صع�دةب�لظروف  النف�ص 
ويتحول من مو�صوع الأخر ب�صرعة ويكرث من ال�صحك وقوله للنكت حتى البذىء منه� 
تغري  اأو  اإنفعال  بدون   Schizophrenia الف�ص�م  مر�صى  ي�صحك  كم�  حرج.  دون 
يف ملمح الوجة اأو لونه   وهو مر�ص ميزق العقل وي�صيب ال�صخ�صية ب�لت�صدع وتفقد 
التك�مل الذي يجب اأن يوائم بني جوانبه� الفكرية واالإنفع�لية واحلركية واالإدراكية .     

ريا�سة ال�سحك :

    ال�ضحك ي�ضاعد على حتريك ع�ضالت اجل�ضم كله ولي�س الوجة فقط مما ي�ضاعد 
على حم�ية االأوعية الدموية ويعزز وظ�ئفه� . وال�صخ�ص الذي ي�صحك مي�ر�ص ري��صة 
للج�ضم من الداخل مما يحقق الفائدة للج�ضم  ككل . ومن املعروف اأن ال�ضحك ين�ضط 
الدورة الدموية والرئتني وي�ص�عد على دفع الدم يف ال�صرايني مم� يولد اأح�ص��ص ب�لدفء 
 . اأف�صل  ب�صورة  للدم  االك�صجني  و�صول  على  وي�ص�عد   ، الوجة  واأحمرار  االأطراف  يف 
 )50( حرق  على  االإن�ص�ن  ي�ص�عد  طويلة  ملدة  ال�صحك  اأن  اأمريكية  درا�صة  واأ�ص�رت 
�صعرًا حراري�ً . وقد ق�م ب�حثون اأمريك�ن بو�صع )45( من االزواج اأم�م �صل�صلة مل�ص�هد 
م�  وهو  امل�ص�هدة  اأثن�ء  احلرارية  ال�صعرات  حرق  ارتف�ع  النت�ئج  ف�أظهرت  �ص�حكة 
يع�دل قطعة من ال�صيكوالتة على اأن تكون مدة ال�صحك )15( دقيقة متوا�صلة، وين�صح 
انق��ص  يف  مل�ص�عدتهم  مل�ص�هدته�  الفك�هية  الربامج  عن  ب�لبحث  االأمريك�ن  العلم�ء 
الوزن، واإدخ�ل ال�صع�دة على النف�ص . ويرى البع�ص اأن ال�صحك ظ�هرة جتمع بني اللهو 
من  للهروب  الو�ضائل  واأحد  ريا�ضي  مترين  كاأنه  البع�س  يعتربه  مما  واللعب  واحلركة 
�ضغوط وهموم احلياة املتالحقة . واللذين ي�ضحكون يجدون يف الفكاهة احلل التلقائي 

مل� ي�صيبهم من توتر.
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فهي دعوة لل�ضحك والبت�ضام , وقد كان ر�ضولنا الكرمي �ضلى اهلل عليه و�ضلم مت�ضف 
ب�لتب�صم يف �ص�ئر يومه و�ص�ئر حي�ته . فعن جرير بن عبد اهلل البجلي ق�ل : ) م� حجبني 
ر�صول اهلل منذ اأ�صلمت وال راأين اإال يتب�صم يف وجهي ( والنبي وهو يحقق بجم�ل التب�صم 
فهو يدعوا اإليه وين�ضح به ويقول ) تب�ضمك يف وجة اأخيك �ضدقة (. كما ي�ضف لنا عبد 
اهلل بن  ااحل�رث قدوتن� وحبيبن� فيقول م� راأيت اأحدًا اأكرث تب�صم�ً  من الر�صول �صلى 
اأ�صحك الن��ص  اإال بتب�صم ، وك�ن من  اهلل عليه و�صلم ، وك�ن الر�صول ال يحدث حديثً� 
واأطيبهم نف�صً�. ويقول الر�صول �صلى اهلل عليه و�صلم ) اإنكم لن ت�صعوا الن��ص ب�أموالكم 
اأو  اأو جن�س  , فلي�ضعهم منكم ب�ضط الوجة وح�ضن اخللق (. وال�ضحك ليرتبط بوطن 
يح�ضن  ل  الذي  اإن   ( ال�ضيني  املثل  ويقول  الع�ضور  اأقدم  ومنذ  عاملية  لغة  فهو  �ضاللة 
البت�ضامة   ( فتقول  التايالندية  احلكمة  اأما  متجرًا(.  يفتح  اأن  له  ينبغي  ل  البت�ضامة 
طريقك الق�ضر اإلى قلوب الأخرين ( وي�ضيف �ضك�ضبري ) اأن ت�ضق طريقك بالأبت�ضامة 

خري من اأن ت�ضقه بال�ضيف (.
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الف�سل الرابع

الأمـــرا�ض النف�ســـية .. ما هـــي ؟
- لي�ضاحبه ا�ضطراب جوهري يف ادراك الفرد للواقع .

- الع�ضابي ي�ضعر ب�ضذوذ حالته ولكنه يظــل حمتفظاً  بقدرته على ال�ضتب�ضار .

- ا�ضطرب انفعايل ب�ضبب �ضراع نف�ضي داخلي ي�ضتمد ا�ضوله من التاريخ الطفلي       

    للفرد ، وت�صدع يف العلق�ت ال�صخ�صية .    

- مر�س نف�ضي اأو مـــجموعـــة من العـــرا�س الــنف�ضية ت�ضحبها احـــيانـــاً 

   مظ�هر ج�صمية �ص�ذة . 

-  اأهم �صم�ته القلق . 

-  ترجع ل�ضباب نف�ضية و�ضغوط اجتماعية وهي لي�ضت ع�ضوية .

- املبالغة يف ارتفاع م�ضتوى الطموح , واحتدام املناف�ضات .

- فقدان ال�صعور ب�لثقة ب�لنف�ص . 

- التمزق اال�صري وانت�ص�ر ح�الت الطلق واالنف�ص�ل . 

- البعد عن الدين ، وبعد الوالدين عن القيم واملثل االخلقية ال�صوية .

- حالة من الحباط ل يقوى الفرد على حتملها اأو مواجهة اثارها النف�ضية بعالج

  واقعي من��صب .

- ين�ضاأ من ال�ضعور بعدم المن الناجت من املواقف البيئية ال�ضاغطة . 

- الأمرا�س النف�ضية تنت�ضر بني الــنا�س جميعا وتختلف يف �ضدتها من فـــرد لأخر. 
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و�ساحب ال�سخ�سية الع�سابية قد يعاين من كل اأو بع�س الأع�سبة النف�سية 

التية :  

اأنواع الأمرا�س النف�سية ) الأع�سبة ( : 

  القلق – الكتئاب – الفوبي� – الو�صوا�ص القهري – اله�صرتي� – توهم املر�ص – 
الوهن اأو ال�ضعف النف�ضي – ع�ضاب ال�ضدمة – ع�ضاب احلرب .

العلمات والدللت :

- احل�ضــــــا�ضية ال�ضريعـــــة .

- ال�صعور ب�لتعب واالإعي�ء بدون �صبب . 

- اخلوف من �صيء غ�م�ص مبهم ، جمهول امل�صدر.

-  �ضعـــور غامــ�س باخلـــــوف .

-  اخلجـــــــل ال�ضــــــــــديد .

-  ال�صيق يف ال�صدر اأو التنف�ص ، و�صرعة نب�ص�ت القلب .

-  ا�صطراب�ت يف املعدة ، و�صوء اله�صم . 

-  ا�ضطراب ال�ضهية , ورف�س الطعام .

- ال�ضعور باحلزن والعجز والبوؤ�س والغم ) املزاج ال�ضوداوي (.

- جفــــــاف احلــــــــلق .

- عدم القدرة على اإجناز اأي عمل اأو اأداء الواجبات.

- �ضعــــــف الثقـــــــة بالنفـــــــــ�س . 

- البعد عن اللعب ومب�هج احلي�ة . 

- عدم االهتم�م ب�ملظهر الع�م .
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- اإهم�ل االأدوات املدر�صية .

- عدم القدرة على الرتكيز .

- ا�صطراب�ت يف النوم .

- �صداع وتوتر ب�لرقبة . 

-  فقدان الوزن بدون �صبب مر�صي ع�صوي .

-  �صدة االنفع�ل والع�صبية .

 -  �صرعة التعب .

-  االأرق .
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قائمة بامل�سطلحات الواردة بالكتاب :
Adrenalin                                                 اإفرازهرمون�ت التوتر ك�الدرن�لني

Adjuvant Therapy                                    العملي�ت العلجية االأ�ص��صية

Autism                                                                                                   التوحد

 Behavior Disorders            اال�صطراب�ت ال�صلوكية

Blood Pressure                                                     ضغط الدم�

               Cortisone                                                                         الكورتيزون

  Cancer                                                                           ال�صرط�ن

Depression                                                                                      الإكتئاب

Emotional Disturbance                             اال�صطراب�ت االنفع�لية  

             Endocrine Glands                                                           الغدد ال�ضماء

General Ability                                                               قدرات ع�مة

Headache                                                                                          ال�صداع

  Hypertension                                                                      ارتفاع ال�ضغط

 Identity                                                                                                   الهوية

 Insomnia                                                                                                االأرق

Learning  Disabilities ) L D(                               صعوب�ت التعلم�

             Mania                                          املرح - الهو�ص
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Mental Healt                                                                     ال�صحة النف�صية

 Mental Retardation )  M R (                                  التخلف العقلي

Motivation                                                                                      الدافعية

  Nervous System                                                            اجله�ز الع�صبي

  Psychologist                                                                  االأخ�ص�ئي النف�صي

              Reality Therapy                                               العلج الواقعي

Reality                                                                                                     الواقـع

Right                                                                                           احلق

Responsibility                                                                             امل�صئولية

Relaxation                                                                                    اال�صرتخ�ء

  Stress                                                                ال�ضغوط النف�ضية

Schizophrenia                                                                   مر�ص الف�ص�م

Tension                                                                                                  التوتر
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