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مدخــــــل

ب�ســم اهلل الرحمـن الرحــيم
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم :
 ( لكل داء دواء ف�إذا �أ�صيب دواء الداء بر�أ ب�إذن اهلل عز وجل ). ( ما �أنزل من داء �إال �أنزل له �شفاء ). ( �إن اهلل مل ينزل داء �إال �أنزل له �شفاء علمه من علمه وجهله من جهله). (�إذا �أ�ضطجع �أحدكم على جنبه الأمين ثم قال  :اللهم �إين �أ�سلمت نف�سي�إليك ووجهت وجهي �إليك و�أجل�أت ظهري �إليك  ،وفو�ضت �أمري �إليك ،ال
ملج�أ وال منجي منك �إال �إليك � ،أمنت بكتابك الذي �أنزلت  ،وبنبيك الذى
�أر�سلت  ..ف�إذا مات من ليلته دخل اجلنه ) .رواه الرتمزي .
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مقـــدمـــة
بني يديكم الكرمية كتابي ( �سيكولوجيات عالجية نف�سية) يتناول بع�ض الفنيات
والإجراءات العالجية النف�سية  ,ولقد اخرتت عر�ض فنيات عالجية نف�سية منا�سبة و�سهلة
التطبيق وتتنا�سب مع ما يوجد يف بيئتنا العربية والإ�سالمية من �ضغوط وم�شكالت
متنوعة ت�ؤثر على احلالة النف�سية لل�شخ�ص واملحيطني به .ويت�ضمن الكتاب :
 برنامج للإر�شاد اجلن�سي. العالج النف�سي بالنموذج الواقعى ( وليم جال�سر ). العالج النف�سي بال�ضحك .والهدف من الكتاب ابتغاء مر�ضاة اهلل وف�ضله وادعوا اهلل �سبحانه �أن يتقبله و�أن
ينتفع به كل من يطلع عليه من �أولياء الأمور والعاملني يف جمال الرتبية اخلا�صة
والأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شكالت نف�سية  .والعالج الواقعي يعتمد على:
 م�ساعدة ال�شخ�ص على حتمل امل�سئولية ملا يقوم به من �سلوك وت�صرفات( حتملامل�سئولية ).
 التحكم يف ال�سلوك  ,واالختيار بني بدائل �سلوكية متاحة لكل ان�سان . دعم ال�شخ�ص لي�صبح �أكرث قوة من الناحية الإنفعالية واكرث منطقية . يفهم ال�شخ�ص نف�سه وانه قادرعلى القيام بالعمل  ,واملهام الوظيفية املهمة وذاتالقيمة .
 القدرة على تكوين عالقات �سوية وم�ستمرة مع الآخرين . الإندماج االجتماعي مع الآخرين ووجود �شخ�ص واحد على الأقل نحبه ويبادلنااحلب .
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 التفرقة بني القيم االخالقية وغري االخالقية .وكيف ن�ستخدم ال�ضحك للتقليل من امل�شكالت وال�ضغوط ؟ باعتبار �أن ال�ضحك
واالنب�ساط يف الوجة من مهارات التعبري التي ميكن �أن ن�ستخدمها مع الآخرين والتي
ت�ساعدنا يف التخفيف من التوتر وال�ضيق  ,فهي دعوة لل�ضحك ون�سيان احلزن.
بالإ�ضافة �إلى برنامج تعريفي �إر�شادي للإر�شاد اجلن�سي.
د .طـــارق العي�ســوي
2010
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الف�صــــل الأول
برنامـج للإر�شـــاد اجلن�ســـي
الإنحرافات اجلن�سية : Sexual Deviations
 �سلوك ًا ي�أخذ مظهر ًا �إنحرافي ًا �شاذ ًا ي�ستهجنه ويرف�ضه �أغلبية �أفراد املجتمع ويتعار�ضمع القيم واملفاهيم ال�سائدة فيه  ,ومي�س املعايري والأعراف .
 الإنحرافات اجلن�سية ت�شمل كل �أنواع ال�سلوك اجلن�سي التي يتم فيها ا�شباع النزعات�أو ال�شهوة اجلن�سية عن طريق ممار�سات �شاذة غري االت�صال اجلن�سي الطبيعي
ب�شخ�ص نا�ضج جن�سي ًا من �أفراد اجلن�س الأخر ويكون قد و�صل �إلى ال�سن القانوين
التي ميلك معها املوافقة على اال�شرتاك يف االت�صال اجلن�سي .
 ال�شخ�ص ال�شاذ يجد متعة جن�سية دون الو�صول �إلى عملية اجلماع احلقيقية  ,وكلعمل �أو �سلوك اليقود �إلى اجلماع الطبيعي يعترب من الإنحرافات اجلن�سية� ,أو
�إنحراف ًا عن الفطرة والنمو ال�سوي.
 �سلوك جن�سي ي�ستهجنه املجتمع ويعاقب عليه  ,وهو ا�ضطراب ن�سبي يختلف منجمتمع الى اخر.
 ت�صل �أ�شكال الإنحرافات اجلن�سية �إلى ما يزيد عن ( )20نوع ًا من الإنحرافات.وترجع �إلى :
 الإنحراف �أو البعد عن الهدف اجلن�سي . الإنحراف عن املو�ضوع اجلن�سي .وهذا يتطلب فح�ص ًا �شام ًال يف اجلوانب النف�سية والتكوينية ودرا�سة احلالة من
كافة اجلوانب  ,ويف كل الأحوال تدل الإنحرافات اجلن�سية على �أن هناك تغري ًا طر�أ
10
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على النمو ال�سوي من حيث الهدف �أو اختيار املو�ضوع  ,واملنحرف يفعل وي�شبع دوافعه
اجلن�سية التي ا�ستقلت بذاتها وحلت حمل الفعل الأ�صلي و�أ�صبحت بذلك الو�سيلة
الأ�سا�سية للإ�شباع ال�سافر املنحرف .
ومن الإنحرافات اجلن�سية الأكرث �شيوع ًا الآتي :
�أو ًال  :الإنحراف يف مو�ضوع الإختيار :
 اجلن�سية املثلية . Homosexuality		
 -اللواط

. Sodomy

 -ال�سحاق

. Lesbian

 -اال�ستمناء

. Masturbation

 -االحتكاك اجلن�سي

.Frottage

 اجلن�س الل�ساين �أو العق البظر . Cunnilinguist ممار�سة اجلن�س مع الأطفال . Pedophilia ممار�سة اجلن�س مع احليوانات(الهيام باحليوانات) �أو اجلن�سية احليوانية. Zooerasty
 ا�شتهاء املوتى ( اج�ساد املوتى) . Necrophilia الزواج املفتوح نكاح املحارم . Incest العالقات اجلن�سية اجلماعية . ويف هذا الإنحراف ي�ستثار الفرد جن�سي ًا وينغم�س يف االت�صال اجلن�سي مبو�ضوعجن�سي منحرف .
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ثانياً :الإنحرافات يف الفعل اجلن�سي :
 ال�سادية . Sadism املازوخية � ,أو املا�سو�شية . Masochism الرنج�سية . Narcissism الإ�ستعراء �أو اال�ستعرا�ض. التل�ص�ص . Voyeurism النظارية . Scopophilia الفح�ش �أو البذائة (الكوبروالليا ). Coprolalia الفيتي�شية . Fetishism ال�شبيقية البولية . Urethral Eroticism وهنا ي�ستثار الفرد عن طريق �أفعال منحرفة .ثالثاً :الإنحرافات يف مدى الرغبة اجلن�سية :
 العنانة � ,أو الربود اجلن�سي �,أو الفتور اجلن�سي . Sexual Anesthesia القذف ال�سريع نيمفومينيا( ال�شبق ) لدى املر�أة  Nymphomaniaالهو�س اجلن�سي . اخلنوثة . التبديل الع�ضوي للجن�س وهنا جند احلالة يعاين من تعطل الدافع � ,أو املبالغة فيه .ن�سبة �إنت�شار اجلن�سية املثلية :
ت�شري العديد من الدرا�سات �أن ن�سبة انت�شار اجلن�سية املثلية بني العرب ومعتنقي
12
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الديانة البوزية �أعلى من الن�سب املئوية يف املجتمع الأمريكي  .وهذا ب�سبب حترمي
االختالط املبا�شر بني الرجال والن�ساء يف عدد من املجتمعات العربية  .وت�شري الدرا�سات
ان ن�سبة انت�شار هذا الإنحراف ترتفع يف بع�ض املواقف التي ت�ؤدي �إلى �إقامة جماعة
من الرجال �أو الن�ساء مبفردهم ملدة زمنية طويلة بعدين عن اجلن�س الآخر ومن هذه
املواقف �أو الأماكن الآتي :
 اجليو�ش  ,والتجمعات ال�شبابية  ,واملع�سكرات اخلارجية الطويلة . ال�سجون  ,وامل�ؤ�س�سات العقابية  ,وم�ؤ�س�سات رعاية الأحداث. املدار�س الداخلية  ,واملالجىء  ,ودور الأيتام . مدار�س اجلن�س الواحد  ,واجلامعات غري املختلطة . املزارع النائية  ,واماكن الرعي . الأندية واماكن اللهو غري الر�سمية والفو�ضوية . اق�سام العزل الطبي حلاالت االدمان .وتفيد درا�سات اخرى �أن ( )%43من الن�ساء ي�شكون من م�شكالت جن�سية خمتلفة.
وت�ضيف (اجلمعية العربية لل�صحة اجلن�سية) �أن ن�صف الرجال يعانون من ال�ضعف
اجلن�سي و( )%53من الرجال يعانون من م�شكالت يف قدراتهم اجلن�سية  ,و�أن عيادات
�أمرا�ض الذكورة مليئة بالأالف من امل�صابني بال�ضعف اجلن�سي وكانت �أهم م�شاكلهم :
 الإرتخاء و�صعوبة االنت�صاب . �سرعة القذف قبل عملية الإيالج . ا�صابة البع�ض بال�سكري  ,وتفيد اجلمعية �أن ال�سكري يعترب من الأ�سباب املبا�شرةلل�ضعف اجلن�سي وميثل ( )%35من حاالت ال�ضعف .
 ارتفاع �ضغط الدم ي�سبب خل ًال يف الإنت�صاب � ,أو وجود �إن�سداد يف ال�شرايني التىتغذى الع�ضو الذكري.
سيكولوجيات عالجية نفسية
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 القلق والتوتر الذي ي�سيطر على بع�ض ال�شباب  ,وا�شارت الإح�صاءات �أن ()%82من الرجال الذين يعانون من االكتئاب تظهر عليهم بوادر ال�ضعف اجلن�سي .
 اال�صابة ب�سرطان الربو�ستاتا . تناول بع�ض الأدوية املدرة للبول و�أدوية �أمرا�ض القلب واملهدئات و�أدوية عالجقرحة املعدة .
ال�سلوك اجلن�سي عند الرجال ؟.
وجد كنزي  Kinsetيف درا�سته عن ال�سلوك اجلن�سي لدى الرجل الأمريكي �أن
غالبية الرجال كانت لهم خربات جن�سية مثلية يف فرتة من فرتات تاريخ حياتهم
وحوايل ( )%50من الرجال الذين ال يتزوجون حتى �سن (� )35سنة ميار�سون هذا
الإنحراف ويثبتون عليه  .وحوايل ( )%60من ال�صبيان لهم ممار�سات منحرفة قبل
مرحلة املراهقة .
�أما الن�ساء فقد وجد �أن الن�سبة بينهن تبلغ حوايل ( )%33ممن كانت لهن خربة من
هذا النوع من الإنحراف وحوايل ( )%25منهن ممن مل يتزوجن حتى �سن (� )35سنة
كانت لهن �إنحرافات جن�سية وثبنت عليها لفرتة من الزمن .
ما هو اجلن�س  Sex؟
اجلن�س عملية مركبة يتم تن�سيقها من خالل عدة جماالت (الدورة الدموية ,
والهرمونات  ,والأع�صاب  ,و احلالة النف�سية ) .واي خلل ي�ؤدي �إلى ظهور م�شاكل يف
العملية اجلن�سية  .واجلن�س يعني يف مفهومه العام اجلن�سني اللذين خلقهما اهلل لتعمري
الأر�ض بالتنا�سل عن طريق العالقة اجلن�سية الطبيعية  ,ولذلك يطلق لفظ اجلن�س على
كل من الذكر والأنثى  ,كما يطلق على التزاوج بني اجلن�سني  .وممار�سة اجلن�س لإ�شباع
الدوافع البيولوجية واملكت�سبة لتحقيق الن�شاط اجلن�سي والعاطفي لتكاثر الأفراد
وا�ستمرار تعمري الأر�ض  .وهو جمموعة من الوجدانات يتناغم فيها العدوان واحلب .
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والغريزة اجلن�سية  Sexual Instinctهي مبثابة الدافع الفطري املوروث يف الإن�سان
واحليوان وهي تدفع �إلى طلب �إ�شباع اللذة اجلن�سية والإ�ستمتاع بها مع فرد من اجلن�س
الآخر يف احلالة ال�سوية � ,أو مع فرد من نف�س اجلن�س يف حالة الإنحرافات اجلن�سية
وال�شذوذ  .ومراكز الغدد اجلن�سية الدماغ ولها م�صدرها النف�سي املتمثل يف احل�صول
على الأ�ستمتاع اجلن�سي من فرد معني وبو�سيلة �سوية فطرية عادية  .والن�شاط اجلن�سي
يت�ضمن كل من :
 احلالة املزاجية واملداعبة التي ت�سبق عادة الن�شاط اجلن�سي . العملية اجلن�سية ال�سوية بني الرجل واالنثى البالغني .�أما ال�شهوة اجلن�سية  Sexual Appetiteفهي الرغبة يف ممار�سة الفعل
اجلن�سي املتوافق امل�شروع بني الذكر واالنثى  ,وتتحقق ال�شهوة اجلن�سية با�ستثارة املناطق
اجلن�سية اخلارجية للذكر�أو االنثى بهدف التهيوء للفعل اجلن�سي  .وال�شهواين Lustful
ال�شخ�ص �شديد ال�شهوة اجلن�سية � .أما املبا�شرة اجلن�سية Sexual Intercourse
�أو اجلماع اجلن�سي الذي ي�صل فيه الفعل اجلن�سي �إلى غايته �سواء كان ذلك بني ذكر
وانثى �أو بني اثنني من نف�س اجلن�س .
وهناك ما يعرف بالطهر اجلن�سي � Sexual Purityأو العفة اجلن�سية وهي
�سمة لدى الفرد حيث يرف�ض التورط يف الن�شاط اجلن�سي غري امل�شروع �أو املنحرف .
الغدد اجلن�سية : Sexual Glands
وهي اخل�صيتان عند الذكر واملبي�ضان عند االنثى ولهما افرزان هما :
 افراز خارجي ,احليوانات املنوية من الرجل والبوي�ضات من االنثى . افراز داخلي  ,وي�شمل افراز الهرمونات اجلن�سية من خالل الغدة النخامية . هرمون اال�سرتوجني  Estrogenوهو الهرمون الأنثوي الأ�سا�سي الذي يزيدمن ح�سا�سية البظر واملهبل .
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 الت�ستو�سيرتون  Testosteroneوهو الهرمون الذكري امل�سئول عن الرغبةوي�ؤثر ت�أثري ًا مبا�شر ًا على ا�ستجابة املر�أة والو�صول للن�شوة  .وعندما يقل تبد�أ
امل�شاكل اجلن�سية يف الظهور  .ويبد�أ يف النزول عن املعدل الطبيعي بعد �سن
الأربعني ويقل جد ًا بعد انقطاع الطمث  ,وت�ساعد �أقرا�ص منع احلمل على تقليله
وبالتايل ي�ؤثر على ال�صحة اجلن�سية للمر�أة .
الوظائف الأ�سا�سية للغدد اجلن�سية :
 منو الأع�ضاء التنا�سلية . ظهور اخل�صائ�ص اجلن�سية الثانوية يف مرحلتي البلوغ واملراهقة . تن�شيط الدوافع اجلن�سية . زيادة حيوية احليوانات املنوية وقابليتها للإخ�صاب. تر�سيب الدهون وتوزيعها يف ج�سم املر�أة . احتفاظ اجل�سم مبا فيه من ماء و�أمالح .الغريزة اجلن�سية :
من �أقوى الغرائز لدى الإن�سان وحتمل ت�أثريات كبرية على ال�صحة النف�سية واجل�سمية
والعقلية  ,وهي خا�صة بالرغبة يف الإت�صال اجلن�سي الذى ي�ؤدي �إلى التكاثر.
الأحالم اجلن�سية :
وتكرث ب�شكل وا�ضح يف مرحلة املراهقة  ,اثناء النوم  .وهي رمزية تخ�ص جوانب
نف�سية يف حياة الإن�سان  .وتفيد بع�ض الدرا�سات �أن بع�ض الأطعمة يكون لها ت�أثريها
يف ت�أجج الغريزة اجلن�سية وا�ستثارتها ويكون منفذها عامل الأحالم  .بالإ�ضافة �إلى
م�شاهدة �صور ن�ساء عاريات �أو يف �أو�ضاع مثرية �أو م�شاهدة �أفالم اباحية مما ينعك�س
يف حال نوم املراهق على هيئة �أحالم .
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واحللم اجلن�سي ي�ساعد على تفريغ الطاقة املكبوتة يف �صورة ال�إرادية ،ودون موافقة
�صاحبها الذي يعمل على كبت الدوافع اجلن�سية و�إخفائها .
التعريف بامل�صطلحات :
�أو ًال  :الإنحراف يف مو�ضوع الإختيار :

اجلن�سية املثلية : Homosexuality
وهي ا�شتهاء املماثل ,كما يق�صد بها اجتاه الدافع اجلن�سي يف الفرد �إلى فرد
�آخر من نف�س جن�سه (يتجة الذكر ملثله) فيميل الرجل جن�سي ًا الى رجل مثله ,ومتيل
الفتاة جن�سي ًا الى فتاة مثلها ,و�إن ق�صره البع�ض على العالقة الذكرية فقط وابقوا
على م�صطلح ال�سحاق للعالقة املثلية بني االناث  .ويلعب �أحد الرجلني يف هذه العالقة
ال�شاذة دور املر�أة والأخر دور الرجل  .كما تلعب �أحد الفتاتني دور الذكر والأخرى دور
الأنثى ,وال�شخ�ص امل�أبون  Passive Sodomistهو الذكر امل�صاب بداء اجلن�سية
املثلية ويكون دوره يف العملية اجلن�سية �سلبي ًا.
وتتج�سد اجلن�سية املثلية يف ت�شكل تباينات ت�شمل التالم�س والعناق مرور ًا بتبادل
اال�ستمناء  Mutual Masturbationبا�شكاله املتعددة ومنها امل�ص Fillatio
واللعق  Cunnilinctionللبظر �إلى املواقعة اللواطية لدى الذكر .So-domism
واجلن�سية املثلية ا�ضطراب عقلي �صادر من كبت نوازع لوطية ,واحلب اللوطي
نرج�سي �أي �أنه حب اللوطي لنف�سه �أو حبه ملن ي�شبهه .ويطلق على العالقة اجلن�سية
بني الذكر والذكر اللواط  .والعالقة اجلن�سية بني االنثى واالنثى بال�سحاق �أو اللزبانية
 Lesbianismوت�شري البحوث والدرا�سات �أن اللزبانية ت�سود فقط يف اململكة الإن�سانية
وهي ن�سبة �إلى لي�سبو�س االغريقية التي هامت ع�شق ًا بالن�ساء  ,وال�سحاقية وفية جد ًا
بالطرف الآخر وتكتفي ب�صاحبة واحدة وال تعمل �إحداهما عاهرة ابد ًا .و�سببها النف�سي
يرجع الى نوع العالقة االنفعالية التي عا�شتها يف احلياة اال�سرية وامتدت فيما بعد الى
مابعد اال�سرة .
سيكولوجيات عالجية نفسية
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�أما اللواط فهو اكرث �شيوع ًا من ال�سحاق وميكن �أن يتحول الطرف ال�سلبي �إلى عاهر
ومنحرف ,واللواط منت�شر ًا يف اململكة االن�سانية واحليوانية .ومييل املنحرف الى تعدد
ال�شركاء ويرجع هذا النه ال يرتوي عند اقامة عالقة جن�سية مع طرف واحد ,وهو دائم
البحث عن طرف جديد للتكرار والتغيري ,والبع�ض يقيم عالقة جن�سية مع انثى ويطلق
عليه  Bi-Sexualولكن الأغلبية تتعامل فقط مع الذكور ويطلق عليهم Homo-
 . Sexualوالبد عند بداية العالج من بحث ودرا�سة مراحل التطور اجلن�سي والذي
يعترب اال�سا�س الذي قد يتجه بالفرد الى ال�سواء �أو املر�ض النف�سي �أو االنحراف .
هل اجلن�سية املثلية �سلوك عام ؟.
يف�سر بع�ض العلماء �أن اجلن�سية املثلية �سلوك عام يف كل الأفراد وتختلف يف درجته
من فرد �إلى �آخر �إذ �أن الرغبة اجلاحمة ال�شديدة يف م�صاحبة �أفراد من نف�س اجلن�س
وم�صادقاتهم تعترب يف بع�ض التف�سريات جن�سية مثلية وهي تختلف يف درجتها ونوعها,
حيث تكون كامنة يف امل�ستوى اال�شعوري وقد تتخذ طابع ًا تفعيلي ًا فتكون انحراف ًا �صريح ًا.
وال�شك �أن ثقافتنا العربية والإ�سالمية تنتقد ب�شدة �أنواع االنحرافات اجلن�سية �إال �أنها ال
تنتقد كثري ًا انواع ال�سلوك التي تعترب جن�سية مثلية ولكن ال يوجد به اي نوع من االت�صال
اجلن�سي  .وكثري ًا ما جند تف�ضيل بع�ض الرجال مطالب ورغبات ا�صدقائهم على رغبات
وحاجات زوجاتهم وابنائهم  ,وكثري ًا ما يرف�ض بع�ض الرجال البقاء مع زوجته بني
ابنائه ال�صغار ويف�ضل ق�ضاء �ساعات طويلة من اليوم يف املقاهي �أواالندية �أواملجال�س �أو
يف ال�شوارع ب�صحبة الرجال .
ماذا نق�صد باجلن�سية املثلية الكامنة  Latent Homosexuality؟.
وهو �شخ�ص لديه �صراع حاد ي�ؤدي الى �شعوره بالقلق والتوتر النف�سي من خطر ًا ما
ال يعرف م�صدره  .وقد ي�صل اخلوف الى حد الفزع فيلج�أ الى احليل الدفاعية كالق�سوة
ال�شديدة نحو اجلن�سني باعتبار ان الق�سوة هي عنوان الرجولة من وجهة نظره  ,والغرية
ال�شديدة على الن�ساء والرغبة الدائمة يف انتقادهن .
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ومن �سماته ال�شخ�صية ممار�سة الألعاب الريا�ضية العنيفة �أو ال�شاقة مثل :
امل�صارعة ب�أنواعها ,واملالكمة ,واجلودو ,والتيكندو ,والكراتية ,واخلما�سي والع�شاري
وغريها من الألعاب العنيفة .
والبع�ض يندفع يف تيار ال�شهوة اجلن�سية ويتنقل بني اح�ضان الن�ساء الفاجرات
مفاخر ًا ومباهي ًا بقوته اجلن�سية وقوته على قهرهن  ,ويتحدث عن مدى طاقته وقدرته
وامكاناته اجلن�سية يف ا�شباعهن  .وقد ميار�س العادة ال�سرية كحيلة دفاعية مما ي�ساعده
على الهروب من �صراعاته الداخلية .
اللواط : Sodomy
نوع من املمار�سات اجلن�سية ال�شاذة ويعني �إتيان الذكور من الدبر �أو الإت�صال
اجلن�سي بني ذكرين  .وبد�أ هذا ال�شذوذ يف قوم لوط عليه ال�سالم  ,وقد عاقبهم اهلل
�سبحانه ب�أن قلب قراهم من فوق �إلى حتت وقذفوا باحلجارة ,ولعن الر�سول الكرمي
�صلى اهلل عليه و�سلم من فعل مثل هذة الفعلة ثالث ًا وعقوبته �شديدة جد ًا وهي القتل .
لقوله �صلى اهلل عليه و�سلم  :من وجدمتوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل واملفعول
به .
ويق�صد هنا الفاعل ( اللواطا) � Active Sodomistأو (م�أبون ًا ) Passive
 Sodomistوهو ن�سبة �إلى �أهل �سادوم يف الكتاب املقد�س  ,وهم قوم لوط يف الق�ص�ص
القر�آين .واعترب هذا االنحراف التحليل النف�سي ب�أنه حاله يف االن�سان متتد ا�سبابه
لأ�صول تكوينية تت�صل بالن�ش�أة  ,وادائه للفعل نف�سه ملا فيه من خ�ضوع ملبد�أ اللذة –
الاللذة الذي ينفي عن االن�سان ن�ضجه .
ولهذه الفئة من الإنحرافات اجلن�سية مظاهر خا�صة تكون �سرية وبني قطاعات من
ال�شباب الذي يتبادل الهواتف من اجل حتديد اللقاءات يف ال�شقق اخلا�صة �أو الق�صور
والفلل ويف الفنادق ومن املمكن �سفر جمموعة من ال�شباب �إلى بلد ما من اجل اقامة
االحتفاالت اجلن�سية املاجنة ال�شاذة  .ولهم م�صطلحات خا�صة بهم حيث ي�سمى من
سيكولوجيات عالجية نفسية
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يطلب ان يفعل به الفاح�شة (بوتوم) والفاعل (توب) وال�شخ�ص الذى له ج�سم انثى
وع�ضو ذكري �أى املخنث ( ال�شميل).
الآثار ال�ضارة للواط :
 تفيد الدرا�سات الطبية �أنه ي�ؤثر على املخ والأع�صاب. ي�ؤدي �إلى الق�ضاء على احليوية املنوية لدى الفاعل. الإ�صابة بالتيفويد . الإ�صابة بالدو�سنتاريا . الإ�صابة بالإيدز لإنه مكان قذارة وخباثة وجنا�سة .اجلن�س الثالث �أو حتول الزي : Trans Festism
هو ت�شبة الرجل بالأنثى وارتدائه مالب�سها وتقليد حركاتها ونعومتها ورقتها ويكون
�أكرث ميوعة من املر�أة نف�سها  ,وال مييل للن�ساء ك�شهوة جن�سية  ,واحيان ًا مييل �إلى الن�ساء
ويعترب نف�سه �أنثى مثلهن وي�سمى يف الفقة اال�سالمي (املخنث) وقد لعن النبي �صلى اهلل
عليه و�سلم املت�شبة بالن�ساء من الرجال  .ولهذا الإنحراف اجلن�سي عدة �أق�سام :
 فئة يت�شبة بالن�ساء ويقلدهن ويكرههن ويح�سب نف�سه انثى �أجمل منهن . فئة يت�شبة بالن�ساء ويقلدهن ويح�سب نف�سه انثى ب�سبب �أنه تعود على خمالطتهممنذ ال�صغر وعا�ش بني الإناث يلعب وي�أكل ويدر�س معهم .
 الفئة الثالثة ميار�س عملية اللواط ويلح عليها كثري ًا  ,ويبحث عمن يفعل بهالفاح�شة ,والبع�ض يكون له زوج دائم ميار�س معه اللواط وينام معه يف الفرا�ش ويت�شبه
بالن�ساء وهو ال مييل �إلى الن�ساء جن�سي ًا .
وامل�صاب يحقق ال�شهوة عند ارتداءه مالب�س اجلن�س الآخر  ,وهنا الرجل ي�ستنبط
املر�أة وحل حمل مالب�سها وهو يتهرب من املر�أة نف�سها لأنه الي�ستطيع �إقامة عالقة
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جن�سية معها مبا�شرة  ,وهو ينظر �إلى نف�سه يف املر�آة وي�ستثار ويحقق الن�شوة النهائية
عن طريق العادة ال�سرية  ,وهذا الإنحراف ال يعني رغبة احلالة يف تغيري جن�سه .
ال�سحاق : Lesbian
ويق�صد بها العالقة اجلن�سية بني انثى وانثى  .وين�سب امل�صطلح الى جزيرة لي�سبو�س
ببحر �إيجة باليونان والتي هام �شعرا�ؤها بالتغني بتلك العالقة املنحرفة االنثوية  .ويذكر
لنا التاريخ اليوناين (�سافو) تلك املر�أة التي عا�شت يف القرن ( )6قبل امليالد وكانت
�سحاقية وقد جعلها ( الفون�س دوديية ) عنوان ًا لواحدة من اروع ق�ص�صه .وال�سحاقية
قد تكون ايجابية (حامالت ق�ضيب) �أو �سلبية �أو جامعة بني املوقفني  ,ولديهن نفور
من اجلن�س الآخر ( الرجال) مما يدفعهن الى اال�شباع اجلن�سي ال�سحاقي الآمن مع
بع�ضهن البع�ض.
جماع الأطفال ( ال�صغار ) : Infanto Sexuality
ا�ستعمال الأطفال ال�صغار والق�صر ,ويرجع �إلى فقدان املنحرف لقدرته على اجلماع
مع الأ�شخا�ص البالغني الكبار .
جماع ال�شيوخ : Gerent Sexuality
هي عالقة �إن�سانية �أكرث منها جن�سية وتهدف �إلى احلاجة الى الأمان النف�سي �أو
املادي والبعد عن م�صادر اخلوف  .مثال  :فتاة يف الع�شرين من عمرها تتزوج �شيخ يف
ال�سبعني من عمره  ,و�شاب يف الثالثينات من عمره يتزوج �سيدة يف اخلم�سينات من
عمرها .
نكاح املحارم : Incest
ا�شتهاء املنحرف ورغبته جماع حمارمه  ,وهو نوع من اال�ضطراب النف�سي ال�شديد
باعتبار �أن قوانني واعراف معظم املجتمعات حترم نكاح املحارم وجترمه قانون ًا .
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( مثال  ..الأم ت�شتهي �أبنها والأب ي�شتهى ابنته والأخ ي�شتهي اخته ) وتعمل التن�شئة
االجتماعية منذ مرحلة الطفولة على كف هذا الأ�شتهاء والرغبة يف و�أدها ,بحيث ال يرى
الفرد يف حمارمه ما يثري رغباته اجلن�سية .
ا�شتهاء املوتى : Necrophilia
انحراف جن�سي يتمثل يف امليل اجلن�سي والأ�شتهاء مل�ضاجعة جثث املوتى وي�صاحبه
متام الفعل اجلن�سي  ,ويعقد املنحرف عالقة بني املتخيل والواقع من �أجل حتقيق رغبته.
وهو يخ�ضع ملبد�أ اللذة وينطلق يف حتقيق رغباته خا�ضع ًا للدفعة الغريزية  .وي�شعر �أنه
اجباري ًا ليقوم بتحقيقه مهما كان نابي ًا وخارج ًا عن الأعراف والقيم .
اجلن�سية الفمية ( اجلن�س الل�ساين):
ويعتمد على احل�صول على اللذة اجلن�سية من خالل مالم�سة الفم لالع�ضاء
التنا�سلية  .ومنها :
 العق البظر  Cunnilinguistاللعق  Cunnilingusيعني اللح�س والتناولبالل�سان.
 م�ص الق�ضيب  Fellatioهو �إ�شباع جن�سي منحرف يتم عن طريق ادخالالق�ضيب يف الفم وم�صه ولعقه ,وي�صدق القول لدى كال اجلن�سني  .ورمبا يقوم به �أحد
الطرفني لإر�ضاء الطرف الأخر.
اجلن�سية ال�شرجية :
احل�صول على اللذة اجلن�سية عن طريق ال�شرج .
ثاني ًا :الإنحرافات يف الفعل اجلن�سي :
ال�سادية : Sadism
وترجع �إلى ماركيز دي �ساد  Marquis de Sadeوهي احل�صول على اللذة
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اجلن�سية من خالل القيام بتعذيب الآخرين � ,سواء بتوجية عدوان مادي �إليهم كال�ضرب
�أو الع�ض �أو الركل ( الإيذاء البدين) �أو العدوان املعنوي كال�سب والقذف والتقليل من
ال�ش�أن وعدم مراعاة امل�شاعر والكرامة  .وعادة ما متتزج ال�سادية عند ممار�سة الن�شاط
اجلن�سي فال يح�صل ال�شخ�ص على لذته اجلن�سية �إال عند تعذيب حمبوبه و�إيقاع ال�ضرر
املادي واملعنوي به �سواء قبل الفعل اجلن�سي �أو اثناءه  .وال�سادية قد تكون لدى الذكر او
االنثى  .فهي لذة الأمل  Algolagniaاملتعلق باجلن�س  ,والإ�ستمتاع باجلن�س �أو الإ�شباع
اجلن�سي عن طريق �إيالم النف�س �أو الغري وهي ت�شمل ال�سادية واملازوخية مع ًا.
املازوخية � ,أو املا�سو�شية : Masochism
هي لذة الأمل بعد املمار�سة اجلن�سية � ,أو التلذذ اجلن�سي من الأمل ,وهي ح�صول
الفرد على اللذة بعد قيام الآخرين بتعذيبه وتوجية الإهانات �إليه  ,وي�شمل العدوان عليه
العدوان املادي كال�ضرب والركل والع�ض والإيذاء البدين � .أو العدوان املعنوي كالتحقري
والتعايل وجرح كرامته و�سبه وال�سخرية منه و�إظهار هوان �ش�أنه ودنو منزلته وعدم
الأهتمام مب�شاعرة وعواطفه وحاجاته وامنياته والوقوف يف وجه م�صاحله .
ومتتزج املازوخية بالن�شاط اجلن�سي لل�شخ�ص �صاحب الن�شاط املازوخي وال يجد
لذته اجلن�سية �إال عندما يعذبه حمبوبه ( ال�شخ�ص الذى ميار�س معه اجلن�س) ويوقع
عليه االذى وال�ضرر املادي �أو املعنوي ويكون الأذى قبل الفعل اجلن�سي �أو بعده  ,ويرتبط
اال�شباع اجلن�سي باالمل البدين �أو املعنوي .وهي نقي�ض لل�سادية وتن�سب �إلى الكاتب
النم�ساوي (�ساخر مازوخ) .
الولع بالأو�ساخ (الكوبروفيليا : ) Coprophilia
وهي احل�صول على اللذة عند مالم�سة �أو �شم الإفرازات  ,واحيان ًا ي�أكل منها ال�شاذ
املنحرف وخا�صة مر�ضى الذهان  .ومن اعرا�ضها الولع بالرباز وال�شغف به وا�شتها�ؤه
وامليل �إليه  .ويتمثل ذلك ال�شغف �أكرث من �شكل �سواء بالولع بربازه هو والعبث به �أو
برباز االخرين  .ويجد املري�ض لذته عند م�شاهدته الآخرين اثناء تبولهم �أو�شم رائحة
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االع�ضاء التنا�سلية والعرق  ,وقد يرتبط بالنظارية املتمثلة يف ر�ؤية االخرين اثناء
تربزهم � ,أو يرتبط بالأ�ستعرا�ضية حيث ي�ستمتع املنحرف بر�ؤية االخرين اثناء تربزهم
�سواء الذكور او االناث  .ويرجع الى خربات انفعالية يف املرحلة الفمية ال�شرجية .
الأدب املك�شوف الفا�ضح ( الكوبروالليا : )Coprolalia
وهو الولع امل�سرف يف اال�ستمتاع ب�إال�ستخدام املولع للألفاظ والكلمات البذيئة
اخلارجة  .وك�أن هذا االنحراف يعتمد على القيمة ال�سحرية للكلمة فهي ذات قيمة
مطلقة .وهي ت�سهم يف الإ�شباع للرغبة وحتدث اثناء اجلماع اجلن�سي �أو اثناء اال�ستمناء
وهي و�سيط بني التخيل والواقع اجلن�سي  .ويجد رواد هذا االجتاة احل�صول على اللذة
اجلن�سية يف كتابة االلفاظ البذيئة على احلائط �أو يف اخلطابات وداخل الكتب يف
املكتبات العامة  ,ومييلون الىم�شاهدة ال�صور الفا�ضحة  ,ويجد الكاتب لذة عند قراءة
االخرين ق�ص�صه وعباراته ال�شاذة .
البورنوجراف : Pornography
وهي القيمة ال�سحرية للكلمة وهي ذات قدرة مطلقة بقدر ما هي احيائية  ,وتوجد
يف الأدب الداعر �أو املك�شوف �أو العاري  ,وقد نراها يف مطبوعات م�صورة �أو �أفالم
خليعة وبعيدة عن الأدب والقيم .
التل�ص�ص : Voyeurism
يجد احلالة لذة يف النظر للأع�ضاء التنا�سلية للأخرين � ,أور�ؤية النا�س وهم يف
حالة اجلماع  ,وقد يذهب املنحرف �إلى منزل للدعارة وي�ؤجر ا�شخا�ص اخرين بهدف
ممار�ستهم العملية اجلن�سية امامه وي�ستمد لذته من ذلك  .وهناك من ي�ستمتع ب�شاهدة
االفالم اجلن�سية .
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النظارية : Scopophilia
ت�صبح النظارية �إنحراف ًا �إذا ما اقت�صرت على الأع�ضاء التنا�سلية وحدها  ,و�إذا حلت
حمل الهدف اجلن�سي ال�سوي بد ًال من �أن تكون جمرد متهيد له  .ومن اجلدير بالذكر �أن
من يكون يف ال�شعوره حب الأ�ستعرا�ض يكون يف الوقت نف�سه نظاري ًا  .ويرى(فينيكل) �أن
غالبية النظاريني مثبتون على خربات طفلية كانت قد ا�ستثارت لديهم ح�صر اخل�صاء
وال غرابة �أن النظارية �إمنا هي عن�صر �أ�سا�سي يف الإ�ستطالعية اجلن�سية الطفلية.
الإحتكاك اجلن�سي : Frottage
ويعتمد املنحرف على احل�صول على اللذة اجلن�سية عن طريق احتكاكه ب�أج�سام
اجلن�س الآخر ( الإناث مث ًال) �أو مبو�ضوع جن�سي كما يحدث من بع�ض الأفراد يف حاالت
الزحام داخل املوا�صالت العامة �أو يف طوابري االنتظار وعند الدخول �أو اخلروج من
املباريات ودور ال�سينما �أو امل�سرح وي�صل به �إلى قمة لذته ويقذف وهذا من الإنحرافات
اجلن�سية ال�شائعة .
الرنج�سية : Narcissism
هي احلب املوجة �إلى �صورة الذات  ,وهي �سلوك الفرد عندما يعامل ج�سمه
بطريقة مماثلة للطريقة التي يعامل بها ج�سم مو�ضوع جن�سي اخر .وهو يت�أمل ج�سمه
ويجني لذة جن�سية  ,ويظل يداعب ج�سمه ويتح�س�سه �إلى �أن يحقق ا�شباع ًا كام ًال  ,و�إذا
و�صلت الرنج�سية هذا احلد تعترب انحراف ًا جن�سي ًا .وهم يوحدون انف�سهم فيما بعد
ب�أمر�أة ويتخذون من انف�سهم مو�ضوع ًا جن�سي ًا .
ال�شبيقية البولية : Urethral Eroticism
حالة منحرفة يح�صل بها الفرد على اللذة من ال�شغف بر�ؤية تبول الآخرين �سواء
الذكور �أو االناث  .وي�صل املنحرف الى ال�شبقية اجلن�سية الكاملة والتي تنتهي الى قمة
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اللذة املتمثلة يف القذف ملجرد القيام بعملية التبول �أو ر�ؤية االخرين �أثناء تبولهم .
وترجع الى ا�سباب انكارية ويح�صل الفرد من خاللها على اللذة اجلن�سية دون ممار�سة
فعلية .
الفيتي�شية : Fetishism
وهي بدي ًال غري مالئم للمو�ضوع اجلن�سي ال�سوي  ,وهي نوع من الإنحراف اجلن�سي
ي�ستبدل باملو�ضوع ال�سوي مو�ضوع ًا �آخر مت�ص ًال به ولكنه غري مالئم لبلوغ الهدف
اجلن�سي ال�سوي  ,وعادة مايكون املو�ضوع اجلن�سي البديل لدى احلالة جزء ًا من اجل�سم
�أو الآثر ( كخ�صلة من ال�شعر � ,أو �أجزاء من املالب�س الداخلية � ,أوالأقالم �أومنديل �أو
رائحة �أو عطر معني �...ألخ)  .وتختلف الفيتي�شبة فقد تكون انحراف ًا �سافر ًا �أو توجد
يف العالقة اجلن�سية ال�سوية وخا�صة عندما يكون الهدف هو اال�ستمتاع بالعالقة بني
الطرفني .
ثالث ًا :االنحرافات يف مدى الرغبة اجلن�سية :
�ضعف القدرة � Impotenceأو العنني  Impotentالفتور اجلن�سي Sexual
 Anesthesiaوهو ال�شخ�ص الذي يو�صف ب�ضعف القدرة على �آداء عمل �أو ن�شاط

معني  ,ويرتبط عادة بال�ضعف اجلن�سي عند الذكور .كما يطلق على ال�شخ�ص �ضعيف
اخل�صوبة  ,وال�شخ�ص العاجز عن فعل �شيىء خا�صة ممار�سة اجلن�س الطبيعي ال�سوي
مع الطرف الآخر .ويوجد ما ي�سمى بالربود اجلن�سي لدى املر�أة  Frigidityويتمثل يف
عدم �إقبالها على العالقة اجلن�سية مع الرجل والنفور منها وعدم الو�صول �إذا مور�ست
�إلى حالة ال�شبق والإ�شباع اجلن�سي وما ي�صاحب هذا من تقل�صات مهبلية وفقدان
الرغبة وال�شعور بالغثيان  .والربود اجلن�سي من الأعرا�ض املر�ضية ع�صابي ًا �أو ذهاني ًا
وقد يرجع �إلى �أحد الدفاعات التي متار�سها املر�أة �ضد عدوانية العالقة من وجهة
نظرها ب�سبب الدور الذكري امل�سيطر يف املوقف عموم ًا  ,وهي من عالمات �سوء التوافق
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الزواجي خا�صة من الناحية العاطفية الإنفعالية .
ويرجع الفتور اجلن�سي �إلى فقدان احل�سا�سية اجللدية يف الأع�ضاء اجلن�سية
اخلارجية  ,مما ي�ؤدي الى عدم اال�ستجابة احل�سية وعدم الإ�ستثارة وفقدان التفاعل
اجلن�سي  .ويظهر الفتور اجلن�سي بالإرتخاء اجلن�سي لدى الذكور والربود اجلن�سي لدى
الإناث .
وترجع ا�سباب عدم الرغبة اجلن�سية �إلى الآتي :
 الإ�صابة بالقلق من عدم الكفاءة اجلن�سية ب�سبب خربات �سابقة �أو معلومات ا�ستقاهامن م�صادر غري موثوقة � .أو عدم قدرة الرجل ا�شباع الرغبة اجلن�سية لدى الزوجة,
واملعاناه من االكتئاب النف�سي وعدم الرغبة يف �إقامة العالقة.
 الرتبية املحافظة ال�صارمة يف بع�ض املجتمعات مما يكون رغبة داخلية لدىال�شخ�ص �أن اجلن�س حرام �أو مكروة  ,وقد يعاين بع�ض الأ�شخا�ص من عقدة ال�شعور
بالذنب .
 التعر�ض �إلى مواقف جن�سية قدمية وم�ؤثرة مثل ( االغت�صاب  ,والإحراج اجلن�سي,والف�شل يف امتام العملية اجلن�سية �أكرث من مرة ).
 يعاين احلالة من م�شاكل يف العالقة الزوجية وعدم التوا�صل النف�سي والعاطفي بنيالزوجني � ,أو الكراهية وعدم القبول بني الزوجني  ,والزواج دون الرغبة .
 عدم تعرف كال الزوجني على رغبات الطرف االخر. يعاين احلالة من م�شاكل �صحية يف الأوعية الدموية لالع�ضاء التنا�سلية خا�صةبالرجال حيث ي�ؤدي �ضيق ال�شرايني �إلى عدم و�صول الدم الكايف �إلى الع�ضو الذكري
مما ي�ضعف من عملية االنت�صاب الواجبة لإمتام العملية اجلن�سية وي�ضعف من
ال�شهوة والرغبة اجلن�سية والإثارة اجلن�سية لدى الن�ساء.
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 يعاين احلالة من م�شاكل يف الغدد � ,أو ا�صابته بال�سكري � ,أو يتناول �أدوية م�ضادةلالكتئاب  .ومن الأ�سباب كذلك الأدمان على الكحول وبع�ض املخدرات .
 اجراء عملية الربو�ستاتا مما ي�ؤدي الى ا�صابة بع�ض الرجال بال�ضعف اجلن�سي . اال�صابة �أو اجلرح يف االع�صاب التي تثري اللذة اجلن�سية . ت�أثري احلالة باملواد الغذائية املعاجلة باملبيدات احل�شرية �أو الهرمونات ( التلوث). القذف ال�سريع لدى الرجل :من الأ�سباب التي ت�ؤثر على احلالة املزاجية والعاطفية للزوجة لأنه يحرمها من
املتعة اجلن�سية امل�شروعة وت�صبح العالقة اجلن�سية احلميمة بالن�سبة لها عذاب ًا ال ترغبه
وتنبذه بكل الو�سائل والأعزار  .ومتر الزوجة باملراحل الآتية :
 مرحلة اخلجل وعدم االن�سجام من العملية اجلن�سية . مرحلة التلميح ب�ضرورة العالج � ,أو البحث عن امل�شكلة . مرحلة الغ�ضب وال�شكوى ورف�ض العملية الزوجية ب�سبب ما لديها من م�شاعرالأحباط  ,وتنعك�س هذه امل�شاعر على الزوج مما يجعله يتهرب من العالقة
احلميمية ب�أ�ساليب خمتلفة .
الهو�س اجلن�سي �أو ال�شرة اجلن�سي : Lagnesis
�شراهة اجلماع عند الرجل او املر�أة  ,وهو �شدة الرغبة اجلن�سية وزيادتها بحيث
يطلب الفرد اجلماع اجلن�سي مبعدل يزيد عن ال�سواء وي�ؤدي الى ا�ضطراب العالقة
بالطرف الأخر �إذا مل ي�ستجب له  .والفرد ميكن �أن ينحرف �إذا مل يجد املجال اجلن�سي
امل�شروع الذي ي�شبع له هذه الرغبة  ,وهو خا�صية مر�ضية حيث ي�صطدم الفرد مبعايري
الواقع حوله وقيمه و�ضوابطه  ,يقابله �ضعف القدرة وعدم الرغبة والعنانة � .أما
النيمفومينيا  Nymphomaniaوهي من الإنحرافات اجلن�سية التي تبني الرغبة
اجلاحمة التي ال حد لها لدى املر�أة يف اجلماع  ,واملر�أة من هذا النوع ال ت�صل �إلى حد
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الإ�شباع اجلن�سي وتطلب املزيد وتلح عليه  ,وي�ضيف (فينيكل) �إن النيمفومينيا �إمنا
هي جن�سية زائدة كاذبة لدى املر�أة وهي حماوالت فا�شلة ال�ستخدام اجلهاز التنا�سلي
من �أجل �إفراغ حاجة غري تنا�سلية لذلك ال ت�صل املر�أة الى ن�شوتها بي�سر �أو انتظام .
وبع�ضهن غري قادرات على اقامة عالقات خارجية �أو حمرمة �أو الإ�سراف يف العالقة
وهنا يلج�أن �إلى الإ�ستمناء امل�سرف بد ًال من اجلماع امل�سرف باعتبار�أن هذا هو املتاح.
ذوي الإعاقة واجلن�س ! .
دور املجتمع نحو ذوي الإعاقة  ,ت�أهيلهم والو�صول بقدراتهم �إلى �أعلى م�ستوى من
اال�ستقاللية والأعتماد على النف�س  .ومن هذا املنطلق علينا �أن ال نغفل اجلانب اجلن�سي
لدى ال�شخ�ص ذوي الإعاقة القادر وهذا مبا يتنا�سب مع حالته ال�صحية  ,وهذا ما
حتتمه القوانني الإن�سانية والطبيعية .
ون�شري �أن من العوامل التي ت�ساعد على انت�شار الإنحرافات اجلن�سية لدى ذوي الإعاقة
حرمانه من التعبري عن رغباته اجلن�سية بالطرق امل�شروعة  ,واحلرمان من ال�شعور
الداخلي بالقيمة وحتطيم احالمه مما يدفعه الى العزلة والنظرة ال�سلبية للمجتمع
والتعبري عن طاقاته اجلن�سية الكامنة بالطرق غري ال�سوية مثل ممار�سة العادة ال�سرية
�أو اجلن�سية املثلية �أو التل�ص�ص وغريها من االنحرافات اجلن�سية �سابقة الذكر.
وامل�شاعر الطيبة لذوي االعاقة حتقق له اماله وطموحاته وتوجه �سلوكه  ,والدفء
اال�سري والعالقات االجتماعية وممار�سة االعمال وامل�شاركة يف الهوايات كلها بدائل
بد ًال من االنغما�س يف الإنحرافات اجلن�سية .
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�ســـبل العـــــالج
ويهدف العالج �إلى حماولة معرفة ال�سبب �أو الأ�سباب الرئي�سية التي �أدت الى ظهور
وت�شكل ال�سلوك املنحرف غري ال�سوي ومدى عمق الإنحراف  .ولكل حالة من حاالت
الإنحرافات اجلن�سية ا�سلوب ًا خا�ص ًا بها يف العالج  ,فحاالت اجلن�سية املثلية من احلاالت
التي حتقق نتائج بعد مدة زمنية من العالج والتوجية  ,رغم وجود بع�ض احلاالت التي
يدعي معاجلوها جناحهم يف عالجها بعد فرتة ب�سيطة  .ومن �أول اخلطوات التي يجب
اتباعها يف عملية العالج من الإنحرافات اجلن�سية :
 �إجراء الفح�ص الطبي  ,و�إجراء التحاليل الطبية لفح�ص هرمونات امل�صاب . من الإجراءات فح�ص الأع�صاب  ,وفح�ص الدورة الدموية ون�سبة تغذية الأوعيةالدموية بالدم .
 حتليل البول للت�أكد من عدم ا�صابته بال�سكري . قيا�س القدرات العقلية ( ن�سبة الذكاء) فعادة ما يكون املنحرف من ذويال�صعوبات التعليمية �أو املت�أخرين ذهني ًا �أو امل�ضطربني �إنفعالي ًا.
العــــالج النف�ســـي :
ويفيد العالج النف�سي يف عالج حاالت اجلن�سية املثلية ويعمل على �إزالة الأعرا�ض
الع�صابية والنف�سية امل�صاحبة ويتفق مع هذا الأجتاة علماء النف�س املعا�صرين  .كما
ي�ساعد العالج النف�سي على توجية احلاله �إلى الزواج وممار�سة ال�سلوك الفطري
ال�سوي.
ومن ال�ضروري قيام املعالج النف�سي ببع�ض فنيات التحليل النف�سي ملعرفة ال�سبب
الذي �أدى الى االنحراف وال�شذوذ  .كما ي�ستخدم العالج ال�سلوكي يف العالج بعد درا�سة
الأ�سباب والدوافع والتاريخ ال�شخ�صي للحالة  .وي�ستخدم يف العالج الإ�شرتاط التنفريي
30

سيكولوجيات عالجية نفسية

وال�صدمات الكهربائية وت�شري النتائج �أنه يحقق نتائج �إيجابية يف العالج  .وقبل اخلو�ض
يف �إجراءات العالج النف�سي البد من �إجراء التحاليل والفح�ص الطبي ال�شامل لتقرير
ما �إذا كانت امل�شكلة املر�ضية ناجتة عن �أ�سباب �صحية �أو هرمونية �أو ج�سمية ت�ساهم
يف زيادة الأعرا�ض املر�ضية املنحرفة  ,مع �ضرورة تو�ضيح املخاطر املر�ضية التي
حتيط باحلالة والتي تعمل على تدمري حالته كلي ًا من كافة اجلوانب ال�صحية والنف�سية
واالجتماعية والزوجية وغريها �إذا ا�ستمر يف الإنحراف وال�شذوذ .
ومن الأ�ساليب العالجية ارتباط املنبة ال�شاذ ب�أمل بد ًال من ال�شعور باللذة والن�شوة.
واحلذر من مناق�شة �أو ن�شوب امل�شكالت الزوجية �أمام االطفال حتى يكرب الطفل وهو
م�ستقر نف�سي ًا  .وعلى الأ�سرة واملربني التحذير من الإنحرافات اجلن�سية حتذير ًا
مبني ًا على العلم واملعرفة والرباهني والإقناع والبعد عن التخويف والتحذير والوعيد
 ,والإر�شاد بالتغريات اخلا�صة بالبلوغ  ,و�إعداد املراهق حتى يتقبل التغريات اجل�سمية
التى حدثت له واملرتبطة بطبيعة تلك املرحلة وحتى نقى ال�شخ�ص من احلرج او الأرتباك
�أو احل�صول على املعلومات من م�صادر غري واعية .
الن�صيحة النف�سية : Psychological Advice
وهي �أحد الأ�ساليب الفنية التي ي�ستخدمها املعالج النف�سي يف جمال عمله  ,وهو يقدم
الن�صيحة يف جماالت متعددة تعليمية و�شخ�صية ومهنية و�أ�سرية وزواجية وغريها من
املجاالت  .وقد تكون الن�صيحة النف�سية يف جل�سة واحدة �أو يف عدة جل�سات ح�سب طبيعة
احلالة وح�سب نوع امل�شكلة ومدى ت�شعبها وح�سب عمر احلالة  .وتهدف �إلى �إعادة توافق
الفرد من جديد من خالل ا�ستب�صاره بوظائفه ومقوماته ومتطلباته ومناق�شة امل�شكلة
من كافة اجلوانب ويتم و�ضع خطوات جديدة للعمل بعيد ًا عن مواقف الف�شل والإحباط,
وقد توجة الن�صيحة النف�سية �إلى جماعة من املر�ضى �أو الطالب �أواملنحرفني �أو ذوي
الإعاقات اجل�سمية والب�صرية وتقدم من خالل املحا�ضرات �أو الندوات �أو جل�سات
العالج اجلماعي  .وتقدم الن�صيحة يف جمال الإنحرافات اجلن�سية يف املجاالت الآتية:
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 تو�ضيح املخاطر والآثار ال�ضارة واالمرا�ض الع�ضوية والنف�سية التي ت�صيباملنحرف .
 تو�ضح اجلانب ال�شرعي ب�أنها حرام حرام  ,و�أن مرتكبها مدان قانون ًا . التب�صري بنظرة املجتمع واملحيطني عند اكت�شاف �أمر احلالة �أو ظهور �آثار ج�سمية�أو نف�سية على املنحرف �أمام الآخرين.
 يقوم املعالج بابراز اجلوانب الإيجابية يف �شخ�صية احلالة  ,وي�ضع له ال�سبلاملتنوعة للتغلب على هذه امل�شكلة  ,و�أهمها البعد عن رفقاء ال�سوء.
 يعر�ض على احلالة مناذج كانت مري�ضة وا�ستطاعت بال�صرب والعزمية والإ�صرارال�شفاء والعودة الى الفطرة ال�سوية .
 توجية احلالة للم�شاركة يف االن�شطة الهادفة وممار�سة الهوايات والعمل اجلاد.والن�صيحة ت�صدر من القلب �إلى القلب وبطريقة ال�شطط فيها وال غلظة ,فمن
طبيعة النف�س الب�شرية �أنها تفتح �أبوابها للكلمة الطيبة التى تالم�س وجدانها .وعلى
املعالج النف�سي الواعي �أن ين�صح وين�صح ويتكلم وي�شرح ويو�ضح وي�ضرب الأمثلة وعليه
�أن يرغب احلالة وال يرهبه  ,يرغبه يف اخلري وعمله وال�سعي �إليه  .و الن�صيحة تتطلب
قدر من ال�صرب والعلم وال�سماحة واحلكمة والرتوي وهذا من خ�صائ�ص املعالج النف�سي
املتمر�س .
الإرادة الواعية : Volition
وهي قدرة الفرد ال�شخ�صية الذاتية �أن يختار بطريقة واعية  ,و�أن يفا�ضل بني
البدائل واملمكنات و�أن يكون �إيجابي ًا يف مواقف الإختيار كما يكون �إيجابي ًا يف مواقف
الكف  .وقدرته �أن يقول(ال) يف الوقت واملجال املنا�سب دون �أن ي�شعر �أنه مقهور على
ذلك الفعل  .والإرادة فعل يعك�س قوة الأنا ويعك�س متتع الفرد بال�صحة النف�سية  ,وحرية
الإرادة تعرب عن حترر الفرد من عوامل الكف الداخلي  ,وعلى املعالج العمل على تنمية
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ارادة احلالة وهو ي�شبة املدمن على املخدرات يف بع�ض �سلوكياته.
العالج الإ�سالمي (االر�شاد الديني) :
من الو�سائل العالجية والإر�شادية التي ال يجب �إغفالها ا�ستخدام ا�ساليب املنهاج
الإ�سالمي  ,من خالل تنمية الوازع الديني واخللقي لدى احلالة  ,والتدريب على النظافة
ال�شخ�صية ونظافة البدن والطهارة والو�ضوء وال�صالة ,وال�صوم والتقرب الى اهلل
بقراءة ما يتي�سر له من القر�آن الكرمي �أو �سماعه والإن�صات له .والإكثار من ال�صالة
يف امل�سجد  ,و�سماع خطبة اجلمعة والدرو�س بعد ال�صلوات ك�صالة الع�صر �أو املغرب,
وح�ضور املحا�ضرات الدينية  ,وحفظ الأحاديث النبوية ال�شريفة  ,والعمرة  ,واحلج.
واتباع ما جاء يف ال�سنة عند النوم حيث ينام كل طفل يف فرا�ش خا�ص به  .ومن �أنواع
العالج الديني الإ�سالمي كذلك :
 يكون هناك مر�شد ديني �ضمن فريق العالج ليدعم اجلانب الإمياين للمري�ض وهذامن الإ�ساليب العالجية املتبعة يف امل�ست�شفيات االجنليزية .
 العالج الديني اجلماعي  :وهنا يتم مناق�شة مو�ضوعات دينية منتقاة تالئم املجموعةالتى تخ�ضع للعالج والإر�شاد والتوجية .
 التدريب على �صوم يوم �أو يومني بالأ�سبوع .العـــــالج الذاتــــي :
ويعتمد هذا النوع من العالج على مهارات احلالة وبتوجية ب�سيط من املعالج النف�سي
وتفيد درا�سة حديثة �أن ( )%32من املعاجلني االمريكيني ي�ستخدمون تلك الطريقة
العالجية ,ومن �أهم ا�ساليبه :
 العالج عن طريق القراءة واال�ستماع الى ا�شرطة وكتب معينة يتم اختيارها عنطريق املعالج .
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 كتابة مقاالت �أو مو�ضوعات معينة تعيني احلالة على التخل�ص من اعرا�ضهاملر�ضية.
 كتابة املذكرات يومي ًا  ,ويراعى ان تكون دينية �أو اجتماعية وذات مغذى . حفظ ن�صو�ص خمتارة لال�ستخدام يف املواقف ال�صعبة وعند احلاجة . دعاء املعالج للمري�ض .العالج الإجتماعي النف�سي :
ويعتمد على الفنيات الآتية :
 الرتبية الدينية واخللقية والرتبية على �آداء الفرائ�ض  ,ومراقبة اهلل �سبحانهوتعالى يف ال�سر والعلن .
 الرتبية على العفة واحلياء والبعد عن كل ما يثري ال�شهوة ( ,كل ما هو حمرم) . تربية الأبناء منذ ال�صغر على الأعتماد على النف�س وبث الثقة يف نفو�سهموالرجولة ,وخمالطة جمال�س الرجال بهدف التخلق بخلقهم  .وقد قال عمر بن
اخلطاب ر�ضي اهلل عنه :اخ�شو�شنو ف�إن النعمة التدوم � .أي التعود على خ�شونة
احلياة و�صالبة الرجال .
 البعد عن ا�صدقاء ال�سوء واماكن تواجدهم وم�صاحبة الرفقة الطيبة ,مع�ضرورة املتابعة الأ�سرية املكثفة خا�صة يف بداية �سنوات املراهقة  ,والبعد عن
حفالت اللهو غري ال�شريف .
 معرفته العواقب الوخيمة للإنحراف يف الدنيا والأخرة . ت�سهيل �إجراءات الزواج ال�شرعي. -تعزيز ال�شعور بالإنتماء للجماعة ال�سوية ال�صاحلة.
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 حت�سني العالقات الإجتماعية بني احلالة واملحيطني به بداية من ( الوالدين ,االخوة واالخوات  ,الزوجة �إذا كان متزوج ًا ,الأقارب  ,اجلريان  ,اال�صدقاء ,
زمالء العمل �أو زمالء الدرا�سة ).
 ف�شل العالقة احلميمة بني الزوجني ي�ؤدي �إلى ال�شعور بالقلق والأحباط وي�ؤدي �إلىن�شوب امل�شكالت بني الزوجني ومتتد �إلى �أ�سرتيهما وعادة ما يتهم كال الزوجني
الآخر ب�أنه ال�سبب يف ف�شل العالقة �أو عدم امتامها  ,وهنا على املعالج التوجية
والإر�شاد ب�ضرورة الك�شف الطبي .
 عدم االفراط يف ال�سهر  ,وعدم التدخني . ار�شاد وتوجية الوالدين مل�ساعدة �أبناءهم املراهقني للمرور بهذه املرحلة ب�سالمودون م�شاكل  ,وتعرفهم على ا�صدقاء الأبن ومقابلتهم ومعاملتهم لهم برفق
وا�سلوب ح�ضاري راقي وت�شجيعهم على الأن�شطة الهادفة  ,وميكن الت�سجيل
ب�أحد االندية �أو مركز ال�شباب .
 توعية وار�شاد االطفال مبا يتنا�سب وعمرهم الزمني وقدراتهم العقلية بالبعدعن الأماكن العر�ضة للإنحراف والأماكن البعيدة عن الإ�شراف املبا�شر ,والبعد
عن كل ما ي�ؤجج امل�شاعر من االفالم وال�صور واال�شرطة االباحية وما يعر�ض
على االنرتنت وغريه من الو�سائل .
 �ضرورة اال�ستفادة من �أوقات الفراغ  ,والعمل  ,ومزاولة االن�شطة الهادفة املفيدةوالريا�ضة .
العالج الطبي:
 ا�ستخدام العقاقري الطبية والهرمونات  ,والعمل على حتليل الهرمونات لدىاحلالة  .وميكن العالج بالهرمونات بهدف التقليل من الدوافع اجلن�سية لدى
املنحرف.
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 تناوله عقاقري م�ضادة للقلق �أواالكتئاب عند احلاجة . �ضرورة حتليل الهرمونات  ,وفح�ص الدورة الدموية ون�سبة تغذية االوعية الدمويةللج�سم وخا�صة الأع�ضاء التنا�سلية .
 فح�ص الدم والبول والت�أكد من عدم ا�صابة احلالة بال�سكري �أو ال�ضغط العايل,ومدى تناولة لأدوية ال�ضغط املرتفع  ,والتعرف على التاريخ الأ�سري للزوجني.
 ودرا�سة مدى ال�شره يف التدخني . و�أرتفاع ن�سبة الدهون يف الدم . ك�سر احلو�ض وت�أثرية على االع�ضاء التنا�سلية من خالل ا�صابة االع�صابوال�شرايني.
العالج بالطب البديل :
• تركز العديد من الدرا�سات يف جمال الطب البديل على فنيات وطرق عالج
ال�ضعف اجلن�سي �أو عدم الرغبة من خالل الو�صفات وامل�أكوالت والإ�ضافات
املختلفة ,وتغفل �شرح وتو�ضيح و�صفات �أخرى لعالج �أنواع اخرى من الإنحرافات
اجلن�سية كاجلن�سية املثلية او ال�سحاق �أو اجلن�سية الفمية وغريها من الإنحرافات.
ومن الو�صفات وامل�أكوالت التي ت�ساعد على زيادة الرغبة اجلن�سية لدى احلالة ما
يلي:
 �أوراق اجلرجري اخل�ضراء والكرف�س � ,شرب نبات اليان�سون  ,وال�سم�سم املق�شور. املاكوالت البحرية ( املحار و اال�سماك والربيان واال�ستاكوزا ). الع�سل وي�ضاف �إليه بذر الفجل  .و حبة الربكة والع�سل . -الب�صل واللفت ويطبخ يف بي�ض و�سمن بلدي .
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الف�صـــــل الثـــــاين
العالج النف�سي بالنموذج الواقعي
مدخل تعريفي :
يعترب العالج الواقعي � Reality Therapyأحد الطرق احلديثة ن�سبي ًا يف ميدان
الإر�شاد والعالج النف�سي  ،ويركز هذا النوع من العالج على ال�سلوك احلايل بهدف
م�ساعدة الفرد امل�سرت�شد على حتمل م�سئولية ما يقوم به من �سلوك ومهام  ،مع العمل
على تلبية حاجاته و�أهدافه ولكن دون �أن ي�ؤذي ذاته �أو الآخرين .
ولقد �أ�س�س هذا النوع من العالج النف�سي العامل وليام جال�سر William
 Glasserعام (1962م) وفق ًا لنظرية االختيار ونتيجة خلرباته يف العمل مع الفتيات

اجلانحات كما طوع جال�سر نظريته ( العالج بالواقع ) لتتنا�سب مع امل�ؤ�س�سات واملدار�س
التعليمية  ،و�أعد م�ؤلفه ال�شهري ( مدار�س بالف�شل ) عام (1969م )  .ويعتمد جال�سر
يف نظريته على اعتقاد �أ�سا�سي م�ؤداه �أن كل �شخ�ص قادر على توجيه حياته و�إن النا�س
م�سئولون عن ت�صرفاتهم و�سلوكياتهم ومنها تتحدد �شخ�صياتهم  ،ولذلك فاملعي�شة غري
امل�ستقرة �أو غري الرا�ضية يجب �أن تبد�أ بالتغيري يف ال�سلوك ال�شخ�صي للفرد والتعامل
ب�أ�سلوب واقعي وا�ستخدام احلوار واملناق�شة واملنطق وال�سلوك النا�ضج انفعاليا مع
الأ�سرة والأبناء والزمالء واجلريان والر�ؤ�ساء والبالغني وكل املحيطني واملخالطني يف
حياتنا اليومية  .وي�شري جال�سر �أن التحكم يف ال�سلوك نابع من �إمكانية االختيار من
بدائل �سلوكية متاحة لكل �إن�سان ح�سب املواقف التي مير بها يف حياته اليومية  ،واختيار
ال�سلوك �أما �أن يكون اختيار ًا ايجابيا بنا ًء �أو �سلبي ًا مدمر ُا  .وقد و�ضع جال�سر لنظريتة
عدد من الأ�س�س ال�سيكولوجية من �أهمها -:
 احلاجات  :احلاجات الإن�سانية واحدة �أو مت�شابهة ولكن طرق �إ�شباعها يكون خمتلفمن �شخ�ص لآخر  .وال�سلوك الإن�ساين ينبع من الداخل ومن �إ�شباع احلاجات
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الإن�سانية ف�سيولوجية كانت �أو �سيكولوجية والإن�سان ال ي�شبع حاجاته بن�سبة ()%100
كما الميكن �أن يحقق الإتزان النف�سي الكامل  .ومن املعروف �أن من �أهم ال�ضغوط
النف�سية على الفرد الإهمال وعدم �إ�شباع احلاجات.
 ال�سلوك  :يق�سم وفق ًا لنظرية االختيار �إلى �سلوك ( ايجابي �أو �سلبي �أو حمايد )وللفرد حريته يف اختيار �سلوكه ال�صحيح �أو ال�سلوك اخلاطئ  ،ونرى �أنه لي�س للفرد
قدرة على تغيري �سلوك الآخرين ولكن لديه قدره على تغيري �سلوك نف�سه .
 الإدراك  :ت�ؤكد نظرية االختيار على �إدراك احلياة ب�صورة منطقية لي�س مبالغ فيهافوق احلد �أو �أقل من احلد املطلوب .
الهدف من العالج :
الهدف الأ�سا�سي من العالج النف�سي الواقعي م�ساعدة ال�شخ�ص لي�صبح �أكرث قوة
من الناحية االنفعالية و�أكرث منطقية من حيث التفكري وذلك مب�ساعدته ليكون م�ستعد ًا
لقبول وحتمل م�س�ؤوليته يف احلياة ويتم هذا بدفعه �إلى تعديل �سلوكه ومعرفة هل �سلوكه
ايجابي �أو فعا ًال �أو حمايد؟ �أوغري ذلك  ،ولنظرية العالج بالواقع عدد من املميزات .
مميزات العالج بالنموذج بالواقعي :
ت�ستند نظرية العالج بالواقع على عدد من املميزات :
 ت�ستند على جمموعة ب�سيطة من القواعد امللمو�سة يف حياتنا اليومية . يعترب العالج بالواقع من �أكرث النظريات فعالية يف عالج الأمرا�ض النف�سية ،وعالج الكثري من امل�شكالت .
 يعتمد على الكالم والألفاظ واحلوار مبعنى �أن املعالج �أو املر�شد يوجه الفرد منخالل احلديث واحلوار ويدخل معه يف مواجهات ومناق�شات منطقية بنائه من
خالل احلوار .
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 ي�صلح مع فئات متنوعة من النا�س  ،ولكنـ ــه ال ي�صلح م ــع حاالت التخلف العقلي(  ،Mental Retardation ( M Rوحاالت التوحد . Autism
 �أكرث فعالية لتوجيه الأ�شخا�ص الذين يعانون من م�شكالت يف حتمل امل�سئولية ،وعدم االعتماد على الذات  ,و�ضعف الثقة بالنف�س.
 يتميز مبفاهيم وا�ضحة و�سهلة الفهم بالن�سبة ملن ي�ستخدم هذا االجتاه يف العالجوالإر�شاد .
 ي�صلح مع احلاالت التي تقاوم الإر�شاد والتوجيه نظر ًا للإجراءات العالجيةالوا�ضحةوالب�سيطة.
املفاهيم الأ�سا�سية للعالج النف�سي والواقعي :
لنظرية العالج بالواقع عدد من املفاهيم الأ�سا�سية ن�ستعر�ضها فيمايلي -:
 .1الهويـة  : Identityت�ؤكد نظرية العالج بالواقع �أن الأفراد عليهم �أن يعرفوا �أنهم
�أ�شخا�ص يتمتعوا بالأهمية واال�ستقاللية واملهارة والذكاء  .وي�ؤكد (جال�سر) �أن
الهوية �أو الذاتية من احلاجات الأ�سا�سية للفرد مثل احلاجات البيولوجية للإن�سان
كاحلاجة �إلى الطعام واملاء والهواء والنوم والإخراج والزواج  .كما ميز جال�سر يف
نظريته بني نوعني من الهوية -:
 -هوية النجاح

 -هوية الف�شل

وت�شري هوية النجاح �أن الفرد يعرف ويفهم نف�سه وانه قادر على القيام مبهارات
معينة ،وان لديه قدرات وذكاء وقادر على الت�أثري والتغيري يف البيئة املحيطة .
�أما هوية الف�شل فتظهر لدى الأ�شخا�ص الذين مل ي�ستطيعوا تكوين عالقات �إن�سانية
وثيقة مع الآخرين وهم �أفراد ي�شعرون باحلزن والقنوط وعدم الأهمية ولي�س لديهم
قدرات �أو مواهب �أو م�سئوليات ومهام يف بيئتهم .وتتطلب هوية النجاح حاجتني
�أ�سا�سيتني هما :
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 احلاجة �إلى احلب وتبادل احلب . احلاجة �إلى ال�شعور بالأهمية .وليحقق الفرد ( هوية النجاح ) عليه االندماج مع الآخرين وعليه �أن يحب وان يكون
حمبوب ًا من املحيطني  ،واحلد الأدنى للوفاء بهذه احلاجة �أن يكون هناك �شخ�ص واحد
نحبه ويبادلنا احلب  .وي�ضيف جال�سر �أنه �إذا جنح �شخ�ص يف �أعطاء �أو منح وا�ستقبال
�أو احل�صول على احلب وا�ستطاع �أن يفعل هذا بات�ساق وتناغم يف مراحل خمتلفة من
حياته ف�إننا نعتربه بدرجة ما ناجح ًا و�سعيد ًا .
 .2ال�شعور بالأهمية :على الفـرد �أن يحتفظ مب�ستوى مر�ضي من ال�سلوك اجليد حتى
ي�شعر ب�أهميته  ،كما يقوم الفرد بتقومي ال�سلوك وت�صحيحه عندما ال يحقق الهدف
�أو املعيار املراد �أو امل�أمول  .كما تظهر م�شاعر الأهمية والقيمة عند الفرد عندما
يكون لديه القدرة على حل امل�شكالت واكت�ساب املعرفة والعلوم واملعلومات واالنتهاء
من الأعمال والواجبات الهامة التي بد�أها  ،كما ي�شعر ب�أهميته عند القيام بالأعمال
املنتجة والتي تعود عليه بالنفع والفائدة .
وي�شري ( وليام جال�سر ) يف هذا ال�صدد �أن الفرد عندما يت�صرف بطريقة جتعله
يعطي احلب للآخرين ويتلقاه منهم ي�شعر بالأهمية  ،كما يزداد ال�شعور بالأهمية عند
قدرته على حل م�شكالته �أو القيام بالأعمال والوظائف  .وتت�أثر دافعيه Motivation
الفرد نتيجة لتكرار خربات الف�شل والإحباط وخا�صة الف�شل الأكادميي ( الدرا�سي ) .
 .3امل�سئولية  :Responsibilityوتعنى م�سئولية الفرد يف احل�صول على حاجاته
ال�شخ�صية بطريقة فيها احرتام للآخرين وال تتعدى على حقوقهم  .كما تعني
امل�سئولية حما�سبة الفرد والنا�س الآخرين ل�سلوكهم ال�شخ�صي ويجب �أن يراعى
عدم اتخاذ الظروف املا�ضية �أو احلا�ضرة ك�أعذار للت�صرفات ال�شخ�صية  .وي�ضيف
( جال�سر ) �أنه من ال�صعب على الفرد �أن يغري من �سلوكه بعد �أن ت�صرف لفرتة
طويلة خالل حياته على �ضوء م�سئولياته ال�شخ�صية  .وكلما كان الفرد ذو م�سئولية
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كان �أكرث متتع ًا بال�صحة النف�سية  Mental Healthوان التعا�سة واملعاناة
ال�شخ�صية هي نتيجة لعدم امل�سئولية ولي�ست �سبب ًا لها  .وبهذا ينظر هذا االجتاه �إلى
ال�صحة النف�سية ال�سوية على �أنها ال�سلوك امل�سئول  ،بينما ينظر �إلى �سوء ال�صحة
النف�سية على �أنها �سلوك غري م�سئول  .وعادة ما يتكون ال�سلوك املنحرف يف مرحلة
مبكرة من حياة الفرد  ،وذلك عندما ال ي�شبع الفرد حاجاته من احلب واالحرتام،
وي�أتي فقدان احلب واالحرتام نتيجة عدم قيام ال�شخ�ص بعمل �أو ن�شاط مهم له
قيمة  .وال�شخ�ص عند ما يفقد احلب واالحرتام ي�صبح �شخ�ص ًا عدمي امل�سئولية ،
وي�صبح ذو( �شخ�صيه فا�شلة ).
 .4الواقـع  : Realityويق�صد مببد�أ الواقع �إن على الفرد �أن يدرك �أنه يجب �أن ي�شبع
حاجاته يف �إطار القيم واملبادئ والأعراف االجتماعية  ،كما يجب الرتكيز على
ال�سلوك الراهن باعتباره جزءا من الواقع فعلينا مواجهة الواقع والبعد عن املا�ضي
الذي يذكرنا بالأحداث التاريخية التي قد تكون عذر ًا ملا نقوم به من �سلوك  ،وحل
م�شاكلنا ال�شخ�صية من خالل ال�سلوك امل�سئول والواقعي واملبا�شر واحلا�ضر.
 .5احلق  : Rightلل�سمات واخل�صائ�ص الأخالقية دورها يف توجيه ال�سلوك  ،ويوجد
عدد من القواعد الأخالقية التي يتفق عليها معظم النا�س فالكذب والغ�ش وال�سرقة
والإهمال والفو�ضى والالمباالة من املعروف �أنها من القواعد الأخالقية غري ال�سوية.
وعلى الفرد التوجة �إلى القيم الأخالقية كالأمانة وال�صدق والتعاون والأخذ والعطاء
والإيثار وامليل �إلى االجناز والعمل واالنتهاء من املهام وال�صرب والبعد عن ال�سيطرة
والنظام والرتتيب واالعتدال واالقت�صاد واالهتمام باملظهر العام  ،وعلى ال�شخ�ص
ال�سوي �أن يفرق بني القيم الأخالقية و�إ�شكالها والقيم الأخرى غري الأخالقية .
ولنظرية جال�سر عدد من اخلطوات الإر�شادية الهامة .

سيكولوجيات عالجية نفسية

41

خطوات العملية العالجية :
�ضرورة �أن يقوم الأخ�صائي النف�سي � Psychologistأو املعالج بتكوين عالقة من
الألفة والود بينه وبني احلالة �أو ال�شخ�ص حمل العالج .
االهتمام من املعالج والإن�صات �إلى احلالة ويتعرف على �أفكاره وم�شاعره ورغباته
دون �إجبار ,وي�سجل الأخ�صائي النقاط الهامة خالل املقابلة .
يركز املعالج مع احلالة على اخلربات والتجارب ال�سارة والناجحة يف حياته �أكرث
من الرتكيز على خربات الف�شل .
االهتمام بال�سلوك احلا�ضر الذي ي�صدر من احلالة �أكرث من االهتمام مب�شاعره
و�سلوكه الذي حدث يف ال�سابق  ،وذلك لأن �إمكانية التغيري يكون �أكرث و�أكرث فعالية من
ال�سلوك املا�ضي .
م�ساعدة املعالج للحالة على تقييم �سلوكه واحلكم عليه  ،مع و�ضع خطة لتعديل
ال�سلوك .
عندما يقتنع احلالة �أن �سلوكه غري منا�سب �أو خاطئ يقوم با�ستبدال ال�سلوك ب�آخر
يكون �صحيح ًا وم�سئوال  .وي�ساعد املعالج يف و�ضع خطة تعديل ال�سلوك ب�آخر ويراعى
�أن تكون اخلطة واقعية وميكن تنفيذها وتكتب يف �صورة ( عقد ) حتى يلتزم احلالة
بتنفيذه.
�إذا ف�شل احلالة يف تنفيذ �أحد بنود اخلطة ال�سلوكية فيقوم املعالج مبناق�شة �أ�سباب
الف�شل و�إعادة �صياغة خطوات تعديل ال�سلوك وال تقبل الأعذار الن الأعذار ال ت�ؤدي �إلى
النجاح .
ي�شجع املعالج �أي تقدم ملمو�س يف تنفيذ اخلطة العالجية .
كما ي�ستطيع املعالج �أو املر�شد �أن ي�ضيف ويبدع خالل العملية الإر�شادية وي�ضيف
من خرباته ويوجه احلالة ح�سب تكوينه النف�سي  -ولكن ال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه على
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العاملني يف العملية الإر�شادية والعالج النف�سي هل ي�صلح العالج النف�سي الواقعي مع
ذوي الإعاقة ؟
ذوي الإعاقة والعالج بالنموذج الواقعي
من هم ذوي الإعاقة ؟ ي�شري امل�صطلح �إلى وجود اختالف جوهري عن املتو�سط
�أو عن العادي يف القدرات الذهنية واجل�سمية واحل�سية واخل�صائ�ص ال�سلوكية واللغوية
والتعليمية �إلى درجة ي�صبح من ال�ضروري ا�ستخدام خدمات الرتبية اخلا�صة لهذه
الفئة من النا�س .
�أما هل ي�صلح ا�ستخدام العالج الواقعي مع ذوي الإعاقة ؟ ا�ستهل وليام جال�سر
نظريته بان العالج النف�سي الواقعي ي�صلح مع العديد من النا�س ولكنه ال ي�صلح مع
بع�ض احلاالت من ذوي الإعاقة كالتخلف العقلي وحاالت التوحد وال�صعوبات الكالمية
والتلعثم وحاالت ال�صم و�ضعاف ال�سمع والإعاقات ال�شديدة واملتعددة  ،وهذا لأنه نـوع
من العـالج يعتمد على احلـوار واملناق�شة واملواجهـة البنائـه بني احلالة واملر�شد �أو
املعالج ،وبطبيعة احلـال ي�صلح مع الإعاقات احلركية واجل�سمية الع�ضوية والب�صريـة
ب�أنواعها واال�ضطرابات ال�سلوكية � Behavior Disordersأو اال�ضطرابات
االنفعالية  Emotional Disturbanceكم ـ ــا ي�ص ـ ــلح م ـ ــع حـ ــاالت �صع ـ ــوبـ ــات
التعـ ــلم ( . Learning Disabilities (LD
ومن �أهم اخلطوات التي يجب �أن يتخذها املر�شد او املعالج مع احلاالت ذوي
الإعاقة الإجراءات الآتية -:
 .1تبد�أ جل�سات العالج النف�سي الواقعي ب�إقامة عالقة من الود والدفء بني املعالج
واحلالة  .كما يراعى الأن�صاب اجليد للحوار وتبادل �أطراف احلديث يف جو من
الهدوء واال�ستقرار النف�سي .

سيكولوجيات عالجية نفسية

43

 .2على املعالج الرتكيز على ال�سلوك احلايل لل�شخ�ص والبعد عن ال�سلوك املا�ضي �أو
ال�سابق لأننا ن�ستطيع �أن نعدل من ال�سلوك احلايل ونطوره لأنه جزء من الواقع .
 .3التدريب على القيام بالأعمال واملهام والوظائف واالنتهاء منها يف زمن حمدد مما
ي�شعر احلالة بالأهمية خا�صة عندما تعود عليه هذه املهام بالنفع والفائدة  ،ومن
املعروف �إنه كلما كان الفرد ذو م�سئولية كان �أكرث متتع ًا بال�صحة النف�سية .
 .4توجية احلالة �إلى القيم الأخالقية كال�صدق والأمانة وال�شفافية والتعاون والإيثار
وامليل �إلى العمل واالجناز والتفرقة بني القيم الأخالقية ال�سوية والقيم الأخرى غري
ال�سوية .
 .5ا�ستخدام احلوار واملناق�شة واملنطق والرباهني مع احلالة �أو ال�شخ�ص امل�سرت�شد،
واختياره مب�شاركة املعالج ال�سلوك الناجح الإيجابي النافع بعد املناق�شة واحلوار
بهدف التكرار والقيام به يف مواقف احلياة املختلفة .
 .6يقوم املعالج باختيار بع�ض املواقف ال�سلوكية الناجحة يف �سلوك احلالة بهدف
التكرار يف املواقف امل�شابهة وبث الثقة يف نف�سه  ،وحتى ي�شعر احلالة بالأهمية
واال�ستقاللية وان لديه من املهارة والذكاء يف التعامل مع مواقف احلياة اليومية
بايجابية وا�ستقاللية ،وعليه �أن ي�صحح من �سلوكه �إذا مل يحقق النجاح امل�أمول .
 .7م�ساعدة املعالج للحالة على تكوين عالقات �إن�سانية وثيقة مع املحيطني له وخا�صة
يف ميدان املدر�سة �أو العمل وكذلك بالأ�سرة  ،و�إر�شاد املحيطني باحلالة واملهتمني به
على مبادلته احلب واالهتمام  .واالندماج معه من خالل الأحاديث واحلوار ور�سم
اخلطط امل�ستقبلية والتعرف على �آماله وطموحاته .
 .8تدريب احلالة على تلبية حاجاته و�أهدافه ولكن دون �أن ي�ؤذي نف�سه �أو الآخرين
املحيطني به  ،مع حتمل نتائج مايقوم به من �سلوك .
 .9العمل على �إ�شباع بع�ض حاجات احلالة تدريجي ًا وو�ضع جدول للأولويات والأهمية ،
مع الربط بني �إ�شباع احلاجات وال�سلوك اجليد .
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ومن املعروف لدى الكثري من الأخ�صائيني واملعاجلني والأطباء النف�سيني معرفة
فنيات العالج النف�سي الواقعي وعليهم ا�ستخدام ما لديهم من خربات �سابقة باملجال
بالإ�ضافة �إلى �ضرورة �إتقان الفنيات واملفاهيم الأ�سا�سية للعالج الواقعي .
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الف�صـــل الثــــالث
العالج النف�سي با�ستخدام ال�ضحك
ال�ضحك هو �شكل من �أ�شكال التعبري الذي يظهر خارجيا ً على الإن�سان يف �صورة
مرح وفرح و�سعادة .وتتعدد �أ�سباب ال�ضحك ب�أنه رد فعل ف�سيولوجي نتيجة املرور بخربة
�سارة مثل �سماع نكته �أو ر�ؤية م�شهد �ضاحك �أو عدم مطابقة ما نتوقعه مع ما نراه .
ويقول علماء اللغة �أن التب�سم من مبادىء ال�ضحك ويحدث �أنب�ساطة يف الوجة  .واملر�أة
التي تو�صف بكرثة الأبت�سام �أنها متتلك �أنوثة كاملة � ،أما الرجل فهو اجتماعي ويحب
النا�س .
ال�ضحك يريح �أع�صاب الأطفال ويقلل من توترهم النف�سي وله ت�أثريه على تقبلهم
للأمل اجل�سمي .ويبد�أ الطفل يف ال�ضحك حني يبلغ �أ�سبوعه العا�شر بعد الوالدة وهو
م�ؤ�شر عل �صحة قدراته الذهنية واحل�سية وهنا ميكن �أن نعتربه �أحد و�سائل الت�شخي�ص
كما �أنه ي�ضحك قبل تعلم امل�شي �أو الكالم .وت�ؤكد عدد من الدرا�سات النف�سية �أن
ال�ضحك يقلل من الإ�صابة بالإكتئاب  .Depressionوال�ضحك ي�ؤدي �إلى �إفراز
الهرمونات املثرية للن�شوة وال�سعادة مما ي�ساعد على التخل�ص من حاالت االكتئاب التى
تهاجم ال�شخ�ص .
املـــــخ ال�ضــــاحك:
ال�ضحك جزء من ال�سلوك الإن�ساين ينظمه املخ وت�ساعد هذه العاطفة ال�شعورية
الإيجابية على تو�ضيح نوايا الإن�سان يف �إطار التفاعل االجتماعي  ،فمن خالل ال�ضحك
ن�ستطيع تف�سري ال�سلوك االن�ساين هذا �سعيد وهذا �شخ�ص مرح وهذا م�سرور وهذا
حزين �أو لديه م�شكلة  .وت�شري درا�سة �أمريكية �أن مخ الإن�سان ال�ضاحك يعيق �إفراز
هرمونات التوتر كاالدرنالني  Adrenalinوالكورتيزون  .Cortisoneويفيد
العلماء �أن ال�ضحكة املنبعثة من القلب لها �آثارها الفاعلة على اجل�سم وذلك لأنه ي�ساعد
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على التخل�ص من الهموم واملتاعب وم�شاعر احلزن ،و احلالة النف�سية لها ت�أثريها غري
املبا�شر على اجلهاز الع�صبي  Nervous Systemالذي له دور يف تنظيم الغدد
ال�صماء  .Endocrine Glandsوهناك من يربط بني ال�ضحك ون�شاط الق�شرة
الأمامية الو�سطى للدماغ التى تفرز مادة االندروجني وت�ؤدي �إلى ال�شعور بال�سعادة بعد
احل�صول على مكاف�أة �أو تناول وجبة حمببة للنف�س �أو لذيذة � ،أو التعر�ض ملوقف كوميدي
مبهج  .وعلى الرغم �أن مراكز ال�ضحك يف املخ غري معلومة �إال �أنه يعتمد على م�سارات
ع�صبية مت�صلة بالدماغ املتو�سط اخللفي تتواجد بالقرب من مراكز التنف�س  .وتو�ضح
درا�سات طبية �أن من الأجزاء امل�س�ؤولة عن ال�ضحك يف املخ كل من Amypdala
. and Hippocampus
ال�ضحك وجهاز املناعة:
لت�صبح املناعة الطبيعية يف ج�سم الإن�سان متوازنة يحتاج �أن يكون يف حالة نف�سية
متوازنة  ،وي�ساعد يف ذلك ال�سرور والفرح والإعتدال النف�سي والإبتعاد عن ال�ضغوط
النف�سية  .Stressويفيد بع�ض العلماء �أن ال�ضحك والفاكهة يقلالن من الأمل
ويح�سنان من �آداء جهاز املناعة  .وت�ؤكد درا�سة �سعودية �أن ال�ضحك ي�ساعد على تقوية
جهاز املناعة يف ج�سم الإن�سان مب�ساعدة الغذاء املتوازن  .واثبتت الدرا�سات العلمية �أن
الإن�سان عندما ي�ضحك ف�إن غدده تفرز املزيد من هرمون ال�سريوتونني والذي يطلق
عليه يف بع�ض االحيان هرمون ال�سعادة .
ال�ضحـــك والذكــــاء:
�أكد العلماء على �أهمية ال�ضحك واملرح لأنهما يفيدان عقل الإن�سان وج�سمه اي� ًضا
حيث يزيد ال�ضحك من ن�سبة الأك�سجني يف الدم وينظم �ضغط الدم ويعالج الع�صبية
وي�ساعد على اال�سرتخاء  .Relaxationوا�سرتخاء الع�ضالت يعمل على بقاء الدماغ
يقظ ًا ومنتبه ًا لأ�ستقبال املعلومات ب�صورة �أف�ضل  .كما �أنه عندما ي�ضحك الإن�سان حتدث
عملية تربيد للدم املندفع للمخ وكذلك التفاعالت الكيماوية الناجتة عن ال�ضحك حتد
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من �إفراز هرمونات التوتر وي�شعر الإن�سان من خالل ال�ضحك بال�سعادة وال�سرور وراحة
البال مما يزيد من قدراته العامة  General Abilityويعمل على ت�سل�سل التفكري
وتنظيمه  .فال�ضحك �أو التب�سم ينبه املخ ،وين�شط الف�ص االمامي امل�سئول عن امل�شاعر
يف املخ  ،وجنبي الق�شرة يعمالن على حتليل الكلمات التي تثري ال�ضحك كما تن�شط
املوجات الدماغية وهو ما يزيد من ن�شاط الدماغ وقدرته على اال�ستيعاب .
ال�ضحك والأمرا�ض الع�ضوية :
كثري من امل�ست�شفيات يف الدول املتقدمة �أدخل فيها ما ي�سمى العالج بال�ضحك ،
حيث يدخلون مر�ضى الهبوط املناعي ملر�ضى ال�سرطان  Cancerيف جل�سات بها
مهرجني يقومون ب�إثارة ال�ضحك عند املر�ضى وبعد عدد من اجلل�سات لوحظ قوة جهاز
املناعة لدى املر�ضى وارتفاع روحهم املعنوية  .ويعترب ال�ضحك من وال�سائل والتقنيات
امل�ساعدة �أو املكملة يف العمليات العالجية الأ�سا�سية  . Adjuvant Therapyكما �أن
ال�ضحك ي�ساعد على �إختفاء الأمل ب�سبب ما تفرزه الدماغ من هرمونات.
ال�ضحك والأمرا�ض النف�سية:
تفيد العديد من الدرا�سات النف�سية �أن احلزن واالكتئاب وزيادة ال�ضغوط وقلة
ال�ضحك من �أ�سباب انت�شار الأمرا�ض النف�سية  ،ولهذا فال�ضحك نعمة هامة يتميز بها
الب�شر دون غريهم فاالن�سان هو الكائن الوحيد واملنفرد الذي ي�ضحك من �ضمن كل
املخلوقات ولذلك �سمي ( الإن�سان ال�ضاحك ) وهو ت�أكيدا لإن�سانيتنا  .ويعترب ال�ضحك
دواء لدفع وطرد االكتئاب و الت�شا�ؤم والي�أ�س والرتويح عن النف�س وو�سيلة لقتل امللل
وك�سر اجلليد وبناء الثقة  ،وهو �أحد جوانب امل�شاركة مع الأخرين وهو �أحد املقويات
التي ترفع الروح املعنوية وتعدل املزاج  .ومن و�سائل العالج النف�سي �أن ال�شخ�ص الذي
�أملت به م�شكلة عليه �أن ير�سم على وجهه ابت�سامة وهو يتلقى موا�ساة الأخرين حتى
يخفف عن نف�سة �آثار ال�صدمة  .ومتيز ال�شخ�ص بروح الدعابة ت�ؤثر يف اختيار �أ�صدقائه
وحتى �شريك احلياة لأنه ي�سعى الختيار �شخ�ص به مميزات م�شابهه من حب ال�سعادة
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واملرح  .وقد �أو�ضحت بع�ض الدرا�سات �أن اال�شخا�ص الذين ي�ستخدمون املرح كثريا ً ال
يغ�ضبون �إال نادر ًا عند تعر�ضهم الحداث �سلبية  ،ولهذا ينبغي �أن ي�صبح ال�ضحك جز ًء
من حياتك حتى حتقق الفائدة الق�صوى منه .
ال�ضحك وال�ضغوط النف�سية:
�أثبت طبيب نف�سي بريطاين �أن ال�ضحك �أف�ضل عالج لل�ضغوط النف�سية .ويف درا�سة
�أخرى وجد �أن ال�ضحك يعالج الإجهاد وحاالت ال�صداع  Headacheو�آالم الظهر
و�سوء اله�ضم والقولون الع�صبي ويخف�ض من �ضغط الدم  Blood Pressureاملرتفع
ويكافح الأرق  Insomniaو�أنه بديل ناجح لأ�ستخدام العقاقري املهدئة  ،وقد ي�ساعد
على طول عمر الإن�سان  .وال�ضحك يعك�س ال�شعور براحة البال والثقة بالنف�س وقدرة
الإن�سان على م�سايرة احلياة وقدميا قالوا ( �أ�ضحك ت�ضحك لك الدنيا )  .ومعروف �أن
الأبت�سام وال�ضحك يبعثان على ال�سعادة وهذا يبعث ال�سعادة للمحيطني  ،مثلما ين�شر
العبو�س والك�آبه احلزن وال�ضيق على املحيطني فاخل�صائ�ص الإن�سانية لها خا�صية
الأنتقال يف املحيط مثل العدوى  ،والنا�س عادة يحاكون من حولهم ويت�أثرون بهم ،
ويوجد ما يعرف بال�ضحك الإجتماعي حيث ي�ضحك ال�شخ�ص ملجاملة الأخرين يف موقف
اجتماعي ما  .ومعروف �أن التوتر  Tensionيقرتن بالعوامل الإنفعالية يف ال�شخ�صية
 ،وهو بداية فقدان الفرد لتوازنه النف�سي والف�سيولوجي ولهذا فهو الب�ؤرة التي ت�ؤدي
�إلى اال�ضطرابات النف�سية والعقلية وال�سيكو�سوماتية  ،وعادة ما يكون لل�ضحك �أثره
الإيجابي يف التخفيف من وط�أة التوتر و�إعادة التوازن �إلى ال�شخ�صية  .وارتفاع ال�ضغط
 Hypertensionهو �أحد االمرا�ض ال�سيك�سوماتية الناجتة عن ا�ستمرار التوتر
واحتبا�سه وعجز الفرد عن مواجهة املوقف وحل هذا التوتر في�ؤدي �إلى خلل يف الن�شاط
الهرموين للجهاز الغدي يف كمياء الدم ويزيد من �ضغط الدم يف اجل�سم وقد يتم كل
ذلك على امل�ستوى الال�شعوري .
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ال�ضحك املر�ضي:
ويعاين من هذا احلالة مر�ضى الهو�س  Maniaوتنتابهم لوثة �شاذة من ال�ضحك
واملرح والفكاهة واحلركة واالنطالق وال�شخ�ص يف حالة الهو�س يكون مناق� ًضا متام ًا
حلالة االكتئاب حيث يكون مملوء بالن�شاط واالن�شراح وال�سرور والبهجةوالر�ضا عن
النف�س وال�سعادةبالظروف التى يعي�شها ويكون ن�شاطه احلركي والفكري متعج ًال
ويتحول من مو�ضوع لأخر ب�سرعة ويكرث من ال�ضحك وقوله للنكت حتى البذىء منها
دون حرج .كما ي�ضحك مر�ضى الف�صام  Schizophreniaبدون �إنفعال �أو تغري
يف مالمح الوجة �أو لونه وهو مر�ض ميزق العقل وي�صيب ال�شخ�صية بالت�صدع وتفقد
التكامل الذي يجب �أن يوائم بني جوانبها الفكرية والإنفعالية واحلركية والإدراكية .
ريا�ضة ال�ضحك :
ال�ضحك ي�ساعد على حتريك ع�ضالت اجل�سم كله ولي�س الوجة فقط مما ي�ساعد
على حماية الأوعية الدموية ويعزز وظائفها  .وال�شخ�ص الذي ي�ضحك ميار�س ريا�ضة
للج�سم من الداخل مما يحقق الفائدة للج�سم ككل  .ومن املعروف �أن ال�ضحك ين�شط
الدورة الدموية والرئتني وي�ساعد على دفع الدم يف ال�شرايني مما يولد �أح�سا�س بالدفء
يف الأطراف و�أحمرار الوجة  ،وي�ساعد على و�صول االك�سجني للدم ب�صورة �أف�ضل .
و�أ�شارت درا�سة �أمريكية �أن ال�ضحك ملدة طويلة ي�ساعد الإن�سان على حرق ()50
�سعر ًا حراريا ً .وقد قام باحثون �أمريكان بو�ضع ( )45من االزواج �أمام �سل�سلة مل�شاهد
�ضاحكة ف�أظهرت النتائج ارتفاع حرق ال�سعرات احلرارية �أثناء امل�شاهدة وهو ما
يعادل قطعة من ال�شيكوالتة على �أن تكون مدة ال�ضحك ( )15دقيقة متوا�صلة ،وين�صح
العلماء الأمريكان بالبحث عن الربامج الفكاهية مل�شاهدتها مل�ساعدتهم يف انقا�ص
الوزن ،و�إدخال ال�سعادة على النف�س  .ويرى البع�ض �أن ال�ضحك ظاهرة جتمع بني اللهو
واحلركة واللعب مما يعتربه البع�ض ك�أنه مترين ريا�ضي و�أحد الو�سائل للهروب من
�ضغوط وهموم احلياة املتالحقة  .واللذين ي�ضحكون يجدون يف الفكاهة احلل التلقائي
ملا ي�صيبهم من توتر.
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فهي دعوة لل�ضحك واالبت�سام  ،وقد كان ر�سولنا الكرمي �صلى اهلل عليه و�سلم مت�صف
بالتب�سم يف �سائر يومه و�سائر حياته  .فعن جرير بن عبد اهلل البجلي قال  ( :ما حجبني
ر�سول اهلل منذ �أ�سلمت وال ر�أين �إال يتب�سم يف وجهي ) والنبي وهو يحقق بجمال التب�سم
فهو يدعوا �إليه وين�صح به ويقول ( تب�سمك يف وجة �أخيك �صدقة ) .كما ي�صف لنا عبد
اهلل بن ااحلارث قدوتنا وحبيبنا فيقول ما ر�أيت �أحد ًا �أكرث تب�سما ً من الر�سول �صلى
اهلل عليه و�سلم  ،وكان الر�سول ال يحدث حديث ًا �إال بتب�سم  ،وكان من �أ�ضحك النا�س
و�أطيبهم نف� ًسا .ويقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ( �إنكم لن ت�سعوا النا�س ب�أموالكم
 ،فلي�سعهم منكم ب�سط الوجة وح�سن اخللق ) .وال�ضحك اليرتبط بوطن �أو جن�س �أو
�ساللة فهو لغة عاملية ومنذ �أقدم الع�صور ويقول املثل ال�صيني ( �إن الذي ال يح�سن
االبت�سامة ال ينبغي له �أن يفتح متجر ًا)� .أما احلكمة التايالندية فتقول ( االبت�سامة
طريقك االق�صر �إلى قلوب الأخرين ) وي�ضيف �شك�سبري ( �أن ت�شق طريقك بالأبت�سامة
خري من �أن ت�شقه بال�سيف ).
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الف�صل الرابع
الأمـــرا�ض النف�ســـية  ..ما هـــي ؟
 الي�صاحبه ا�ضطراب جوهري يف ادراك الفرد للواقع . الع�صابي ي�شعر ب�شذوذ حالته ولكنه يظــل حمتفظا ً بقدرته على اال�ستب�صار . ا�ضطرب انفعايل ب�سبب �صراع نف�سي داخلي ي�ستمد ا�صوله من التاريخ الطفليللفرد  ،وت�صدع يف العالقات ال�شخ�صية .
 مر�ض نف�سي �أو م ــجموع ــة من االع ــرا�ض الــنف�سية ت�صحبها اح ــيان ــا ًمظاهر ج�سمية �شاذة .
 �أهم �سماته القلق . ترجع ال�سباب نف�سية و�ضغوط اجتماعية وهي لي�ست ع�ضوية . املبالغة يف ارتفاع م�ستوى الطموح  ،واحتدام املناف�سات . فقدان ال�شعور بالثقة بالنف�س . التمزق اال�سري وانت�شار حاالت الطالق واالنف�صال . البعد عن الدين  ،وبعد الوالدين عن القيم واملثل االخالقية ال�سوية . حالة من االحباط ال يقوى الفرد على حتملها �أو مواجهة اثارها النف�سية بعالجواقعي منا�سب .
 ين�ش�أ من ال�شعور بعدم االمن الناجت من املواقف البيئية ال�ضاغطة . -الأمرا�ض النف�سية تنت�شر بني الــنا�س جميعا وتختلف يف �شدتها من ف ــرد لأخر.
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و�صاحب ال�شخ�صية الع�صابية قد يعاين من كل �أو بع�ض الأع�صبة النف�سية
االتية :

�أنواع الأمرا�ض النف�سية ( الأع�صبة ) :
القلق – االكتئاب – الفوبيا – الو�سوا�س القهري – اله�سرتيا – توهم املر�ض –
الوهن �أو ال�ضعف النف�سي – ع�صاب ال�صدمة – ع�صاب احلرب .
العالمات والدالالت :
 احل�سـ ـ ــا�سية ال�سريع ـ ــة . ال�شعور بالتعب والإعياء بدون �سبب . اخلوف من �شيء غام�ض مبهم  ،جمهول امل�صدر. �شع ــور غامــ�ض باخل ـ ــوف . اخلج ـ ـ ــل ال�شـ ـ ـ ـ ــديد . ال�ضيق يف ال�صدر �أو التنف�س  ،و�سرعة نب�ضات القلب . ا�ضطرابات يف املعدة  ,و�سوء اله�ضم . ا�ضطراب ال�شهية  ،ورف�ض الطعام . ال�شعور باحلزن والعجز والب�ؤ�س والغم ( املزاج ال�سوداوي ). جفـ ـ ــاف احلـ ـ ـ ــلق . عدم القدرة على �إجناز �أي عمل �أو �أداء الواجبات. �ضعـ ـ ــف الثق ـ ـ ــة بالنف ـ ـ ـ ــ�س . البعد عن اللعب ومباهج احلياة . عدم االهتمام باملظهر العام .سيكولوجيات عالجية نفسية
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 �إهمال الأدوات املدر�سية . عدم القدرة على الرتكيز . ا�ضطرابات يف النوم . �صداع وتوتر بالرقبة . فقدان الوزن بدون �سبب مر�ضي ع�ضوي . �شدة االنفعال والع�صبية . �سرعة التعب . -الأرق .
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قائمة بامل�صطلحات الواردة بالكتاب :
Adrenalin

�إفرازهرمونات التوتر كاالدرنالني

Adjuvant Therapy

العمليات العالجية الأ�سا�سية

Autism

التوحد

Behavior Disorders

			
اال�ضطرابات ال�سلوكية
�ضغط الدم

Blood Pressure

		

Cortisone

الكورتيزون
ال�سرطان

Cancer

		

Depression

الإكتئاب
اال�ضطرابات االنفعالية
الغدد ال�صماء

Emotional Disturbance
Endocrine Glands
General Ability

قدرات عامة

Headache

ال�صداع

Hypertension

ارتفاع ال�ضغط
الهوية

Identity

الأرق

Insomnia

�صعوبات التعلم

(Learning Disabilities ( L D

املرح  -الهو�س

Mania
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Mental Healt

ال�صحة النف�سية
التخلف العقلي

( Mental Retardation ( M R
Motivation

الدافعية

Nervous System

اجلهاز الع�صبي

Psychologist

الأخ�صائي النف�سي
العالج الواقعي

		

Reality

الواقـع
احلق

		

Relaxation

اال�سرتخاء
مر�ض الف�صام
التوتر
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Right
Responsibility

امل�سئولية
ال�ضغوط النف�سية

Reality Therapy

		

Stress
Schizophrenia
Tension

املراجــــــع :
 �إيفا ماريا بريمان راتيان  /واخرون ( 2002م)  .العالج النف�سي باملحادثة  ..التغيريمن خالل الفهم.ط 1ترجمة �سامر جميل ر�ضوان  .دار
امل�سرية للن�شر والتوزيع ،عمان  ،االردن .
 حامد عبد ال�سالم زهران (1978م) .ال�صحة النف�سية والعالج النف�سي  .ط . 2عامل الكتب  ،القاهرة .
 جمل�س وزراء العمل وال�ش�ؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربيــة( املكتب التنفيذي) (2000م) .الدليل العلمي العربي اخلليجي املوحد مل�صطلحات
االعاقة والرتبية اخلا�صة والتاهيل .
 حممد حمرو�س ال�شناوي  (.ب.ت )  .نظريات الإر�شاد والعالج النف�سي  .دارغريب للن�شر والتوزيع  ،القاهرة .
 ع ـ ـ ـ ــبد ال�سـ ـ ـ ــتار �إبراهيم 1994(.م) .العالج النف�سي ال�سلوكي املعريف احلديثو�أ�ساليب وميادين تطبيقه  .دار الفجر للن�شر والتوزيع،
القاهرة.
 عبد ال�ستار �إبراهيم  /و عبد العزيز بن عبد اهلل الدخيل 1994(.م) .العالجال�سلوكي للطفل �أ�ساليبه ومناذج من حاالته �.سل�سلة عامل
املعرفة العدد ( .) 180املجل�س الوطني للثقافة والفنون
واالداب  ،ال�صفاة  ،الكويت .
 عبد الرحمن حممد العي�سوي 1988 (.م ) .اال�سالم والعالج النف�سي  .دار النه�ضةالعربية  ،بريوت  ،لبنان .
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 عبد الرحمن حممد العي�سوي 1992 (.م ) .يف ال�صحة العقلية والنف�سية  .دارالنه�ضة العربية  ،بريوت لبنان .
 عبد الرحمن حممد العي�سوي 1994 (.م ) .العالج النف�سي .دار املعرفة اجلامعية.اال�سكندرية  ،م�صر .
 عبد الرحمن حممد العي�سوي 1997 (.م )� .سيكولوجية اجل�سم والنف�س .دارالراتب اجلامعية  ,بريوت  ،لبنان.
 عبد الرحمن حممد العي�سوي 1997 (.م ) .العالج ال�سلوكي يف حاالت خا�صة  .دارالراتب اجلامعية  ,بريوت  ،لبنان .
 هـ ـ ــارولد فـنك  (.ب.ت) .اال�سرتخاء النف�سي والع�صبي .ترجمة يو�سف ميخائيل�أ�سعد ،نه�ضة م�صر للطباعة والن�شر والتوزيع ،القاهرة.
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