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Abstract
This study aimed to investigate the general characteristics of Mental Health among the
homosexual males in the city of Omdurman, and the differences among the members of the
experimental group in the pre and post scales of the collective counseling program used. In addition to
investigating the differences in some variables (age, duration of homosexuality, marital status). The
researcher used the experimental method. The sample of the study consisted of (51) homosexual males
whose age ranged between (18 - 46 years), and they have been selected by simple random sampling.
The researcher used the Mental Health Scale and collective counseling program. The collected data
were analyzed using the (T) test for one sample, (T) test for two independent samples, and Analysis of
Variance (Anova).
The study found a range of results, including: the mental health of the homosexual males in
Omdurman could be described as low. The collective counseling program was found to be effective in
improving the mental health of homosexual males. There were no statistically significant differences
among homosexual males due to age and duration of homosexuality in regard with effectiveness the
program used, while there are differences due to the variable of marital status in favor of married men.
In light of the results of the study, the researcher provided some recommendations, including: giving
care to the mental health of the homosexual males by helping them to achieve personal, psychological
and social adjustment, and Providing guidance and educational programs for homosexuals in order to
guide them on how to deal with problems and mental disorders they face.
Key words: counseling program, Mental Health ،homosexual، Omdurman
الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة السمة العامة للصحة النفسية للشواذ جنسياً بمدينة أمدرمان ومعرفة الفروق بين أفراد المجموعة

، (العمر، إضافة إلى معرفة الفروق في بعض المتغيرات.التجريبية في القياسين القبلي والبعدي في برنامج اإلرشادي الجمعي المستخدم
-18( ) شاذ جنسياً وتراوحت أعمارهم بين51(  بلغت عينة الدراسة. استخدم الباحث المنهج التجريبي.) الحالة االجتماعية.مدة الشذوذ

 لتحقيق هذا الهدف استخدم الباحث مقياس الصحة النفسية وبرنامج إإلرشاد. سنة) تم اختيارها عن طريق العينة العشوائية البسيطة46
. وتحليل التباين األحادي. واختبار(ت) لعينتين مستقلتين، تم تحليل البيانات باستخدام إختبار(ت) لعينة واحدة،الجمعي

 وأن. أن الصحة النفسية للشواذ جنسياً بمدينة أمدرمان تتميز بإإلنخفاض:توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها

 كما أشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات داللة،ًالبرنامج إإلرشادي الجمعي يتسم بالفعالية في تحسين الصحة النفسية للشواذ جنسيا

 بينما توجد فروق في متغير الحالة.إحصائية بين الشواذ جنسياً في فعالية البرنامج المستخدم تعزي لمتغيري العمر ومدة الشذوذ

 االهتمام بالصحة النفسية للشواذ: وعلى ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث بعض التوصيات من أهمها.االجتماعية لصالح المتزوجين
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جنسياً من خالل مساعدتهم علي تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي ،تقديم البرامج اإلرشادية والتربوية للشواذ جنسياً بهدف توجيههم إلى

كيفية التعامل مع المشكالت واإلضطرابات النفسية التي تواجههم.

الكلمات المفتاحية :برنامج اإلرشادي الجمعى .الصحة النفسية ،الشواذ جنسياً ،أُمدرمان

المقدمة:

ظهرت مفاهيم متنوعة في ميدان علم النفس ،خاصة علم الصحة النفسية وهى تتعامل مع السلوك والسمات المميزة كحاالت

السواء وعدم السواء .وأول من أستهل مصطلح الصحة النفسية العالم أدولف ماير واستخدام هذا المصطلح يشير الي نمو السلوك
الشخصي واالجتماعي نحو السوية وعلي الوقاية من إإلضطرابات النفسية وأشار البعض الى إن تعريفات الصحة تعمل على تحديد
مجاالتها وأهدافها ووسائلها وما يرتبط بها من عملية داخلية كما بينت منظمة الصحة العالمية بأنها حاله من الراحة الجسمية والنفسية
واالجتماعية وليس الخلو من المرض (عبدالرحمن1998:م).

وأورد (كفاني 2000:م) بأن الصحة النفسية عبارة عن مدخل عام يهدف للحفاظ على الصحة العقلية من خالل البرامج التربوية

وترقية الحياة إإلنفعالية والخدمات الوقائية المبكرة .وهذا يؤكد صبحي (2002م) الصحة النفسية بأنها درجة نجاح الفرد في التوافق
الداخلي والخارجي وأنه ليس هناك حد نهائي للصحة النفسية فال يوجد انسان يخلو من الصراع والقلق كما أن المضربين انفسهم
يختلفون في درجة االضطراب .وقد اشار مخيمر(2000م) للصحة النفسية عالمات ومظاهر تتم عنها منها :التوافق الذاتي

واالجتماعي .الشعور بالسعادة وراحة البال .معرفة قدر النفس وحدودها ،اإلتزان االنفعالي ،حسن الخلق .الخلو النسبي من األعراض

النفسية والجسمية.
وقد ظلت المصادر العربية تتجاهل العالقات الجنسية المثلية طوال القرن العشرين ،سواء بالسكوت عنها أو اإلشارة إليها على

استحياء أو عدم إقرارها أو نبذها باعتبارها من ثمار التأثير األجنبي واتجاهات الماضي .وفد اوضح جابر(2012م) إن أوجه التشابه

واإلختالف في العالقة بين الرجل المولِج وبين الرجل المولَج فيه في الثقافة المختلفة وخاصة الثقافة اإلسالمية تحتاج إلى دراسة

وتحليل .وان مفهوم الجنسية الثنائية لم يناقش في األبحاث العلمية إال حديثاً حيث يمكن استخدامه لوصف بعض السلوكيات الجنسية
المثلية .وقد نشرت بعض المقاالت في مجموعة آغلِتون((Aggletonعن الذكور ممارسي الشواذ وانتشار األمراض الجنسية

بينهم(مناسر2010:م).

وتعرف المثلية الجنسية) )Homosexualityبأنها اشتهاء نفس الجنس بمعنى أن يشعر الشخص بانجذاب نفسى وعاطفي
وجنسي ناحية األشخاص من نفسه جنسه (موسي2008:م) .ويعرفها مزامير (2004م)هي انجذاب جسدي ونفسي وعاطفي وشعوري
متواصل تجاه نفس الجنس .يوضح النادر(2005م) إن أسباب المثلية الجنسية تتمثل في اآلتي :أحداث تتعلق بماضي فيه االنتهاك أو
االعتداء الجنسي .العالقة مع األقران .التربية األسرية الغير سليمة مثل التدليل واإلهمال وتربية الولد وسط الفتيات .وضعف الوازع
الديني ..وقد عبرت خبيرة علم النفس إليزابيث موبرلي Elizabeth Moberlyعن العالقة بين خبرات الطفولة والجنسية المثلية بأن
الجنسية المثلية تعبر عن عجز في قدرة الطفل على التواصل مع الوالد من نفس الجنس وينتقل هذا العجز فيما بعد إلى التعامل مع
البالغين من نفس الجنس (خاتمي2005:م).

ون
وقد أكد طارق(2008م) أن الدين اإلسالمي حرمة ممارسة هذا النوع من الفعل الجنسي وذلك في قوله تعالي﴿ :إَِّن ُك ْم لَتَأْتُ َ
الر َجا َل َش ْه َوةً ِّمن ُد ِ
ون ِّ
ون﴾ سورة األعراف (أألية .)81.وقد اكد غزال(2011م) أن فلسفة تحريم الشذوذ تقوم
ِّ
الن َساء َب ْل أَنتُ ْم قَ ْوٌم ُّم ْس ِرفُ َ
الصحية وأن اإلسالم ينسجم
إن في هذا الفعل الشاذ الكثير من المضار والمفاسد االجتماعية والنفسية واألخالقية والروحية و ّ
علي أآلتي ّ
مع الفطرة اإلنسانية التي تقوع على الزواج هو الذي يضمن إستمرار النسل البشري .وبين فاسيبرين(1998م) أن الشواذ جنسياً يعانون

من أعراض نفسية وجسمية مثل اإلحباط واليأس والشعور بالذنب وضعف الثقة بالنفس والشعور بالدونية والفتور وقلة الهمه وانعدام
الرغبة الجنسية مع الجنس أألخر وفي بعض الحاالت قد تودي الي الضعف الجنسي .وأشار يوسف(2008م) ان الفعل الشاذ جنسيا
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يترك آثار نفسية واجتماعية توثر علي الشاذ جنسياً وتهدد سالمة األخرين والمجتمع .وأوضح الناجي(2001م) ان األساليب التربوية
التي يمكن إتباعها لمعالجة هذه الظاهرة تتمثل في اآلتي :الخطاب واألسلوب الجاذب والمحبب هو الذي يمكن أن يفتح قلوبهم واحيائها

التخصصية المتصلة بمسألة الشذوذ
روحياً ومعنوياً ،وانقاذهم من براثن الشذوذ ومخالب االنحراف .ومن الضروري أن تتسارع البحوث
ّ
الجنسي ،سواء ما يتصل منها بالعالج النفسي أو العالج العضوي ،ليتم بذلك إيجاد حلول
عملية لمعاناة هذه الفئة من الناس .ايضاً
ّ
اإلعالمية
بوية و
النفسية و
المؤسسي الجماعي والذي يستعان فيه بشتى الخبرات
العمل
ّ
االجتماعية والتر ّ
ّ
الدينية و ّ
ّ
ّ
ويعرف زهران(2005م) إإلرشاد الجماعي بانه ارشاد عدد من األفراد يتشابهون في المشكالت واإلضطرابات التي يعانون منها.

في جماعات صغيرة .ويصفه العزة (2010م) بإذنه عملية للتعبير واإلستكشاف ودراسة التفاعل االجتماعي والعالقات بين أفراد الجماعة

اإلرشادية .ويعرفه ايضاُ القرعان( 2005م) بانه عملية مساعدة أفراد الجماعة والتى تتضمن مجموعات الدعم وحل المشكالت والتدريب
علي المهارات والحوار اإليجابي .ويشير عبده(2004م) أن اإلرشاد الجماعي يقدم الخدمة اإلرشادية للجماعة اإلرشادية في تنظيم متفق
عليه ولها أهداف معينه وتتضمن إحداث تغيير في افكارهم واتجاهاتهم وسلوكياتهم بغرض تحسن توافقهم النفسي والصحة النفسية.
اوضح مخيمر(2000م) ان لإلرشاد الجمعي خطوات تتمثل في تكوين الجماعة اإلرشادية من فبل المرشد ومن ثم تصنيفهم
حسب مشكالتهم وتحديد أعضاء الجماعة وحجمها ثم وضع البرنامج اإلرشادي وفق جدول زمني للجلسات أإلرشادية وتكوين العالقة

التبادلية بين أعضاء الجماعة ثم إجراءات التطبيق والمتابعة من قبل المرشد .وايضاً بين زه ارن(2005م) لإلرشاد النفسي الجمعي
أهداف تتمثل في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي وتحقيق الصحة النفسية .وقد زكر ٍ
كل من زهران (.)2002عالء
الدين(2003م)،المروتي(2013م) أن اإلرشاد النفسي الجمعي يقوم على عدد من الفنيات واإلستراتيجيات .منها :التعلم بالنموذج .لعب
الدور .التعزيز اإليجابي ،الواجبات المنزلية .المحاضرة والمناقشة .التغذية المرتدة ،السيكو دراما .التعزيز اإليجابي ،القصص وغيرها من
األساليب واإلستراتيجيات.

الدراسات السابقة :أطلع الباحث على األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بالدراسة الحالية ،فوجد ندرة في الدراسات السابقة ذات

الصلة بموضوع الدراسة .خاصة ذات الطابع التجريبي ،سواء دراسات عربية ،أو أجنبية ،مما جعل الباحث يستعين ببعض الدراسات

ذات العالقة الجزئية مع متغيرات الدراسة ،مع اختالف العينة ،ومن هذه الدراسات:
 .1دراسة علي (2006م) بعنوان تقدير الذات وفعالية الذات وعالقتها بإإلنحراف الجنسي .تكونت العينة من ( )350منحرف منهم
( )200من الشواذ جنسياً وتوصلت الدراسة إلى إن الشواذ جنسياً يعانون من انخفاض تقدير الذات وضعف وفعالية الذات .مع وجود
عالقة بين المتغيرين واإلنحراف الجنسي.

 .2ودراسة سويلم(2009م) بعنوان الصحة النفسية وسط الشواذ جنسياً بلغت عينة الدراسة ( )120شاذ وتراوحت أعمارهم بين (19ـ ـ
 )25سنة وتوصلت الدراسة إلى إنخفاض الصحة النفسية وسط الشواذ جنسياً وعدم وجود فروق في الصحة النفسية بينهم تعزي
لمتغير العمر.

 .3ومن الدراسات العربية دراسة النشادري(2010م) التي تناولت القلق واالكتئاب لدي الشواذ جنسياً .بلغت العينة ( )109من الشواذ
من مستويات إقتصادية واجتماعية مختلفة وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين القلق واالكتئاب والجنسية المثلية وعدم

وجود فروق في القلق واالكتئاب تعزي لمتغير المستوي إإلقتصادي واالجتماعي .وان الجنسية المثلية تنتشر في جميع المستويات
إإلقتصادية واالجتماعية.
 .4دراسة االصول (2011م) بعنوان اإلنحرافات الجنسية وعالقتها بالضغوط النفسية والصحة النفسية .بلغ حجم العينة ( )320منحرف
جنسياً منهم ( )90من الشواذ جنسياً ،وترواحت أعمارهم بين ( 12ـ )43سنة ،وتوصلت الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية بين ٍ
كل
من الضغوط النفسية والصحة النفسية واإلنحرافات الجنسية ،وان الشواذ جنساً هم أكثر الفئات تأث اًر بالضغوط النفسية وأقلهم في

درجات الصحة النفسية.
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 .5دراسة إبراهيم(2005م) بعنوان فاعلية برنامج إرشادي في تنمية الثقة بالنفس للمنحرفين جنسياً تكونت العينة من ( )53منحرف
جنسياً ،وترواحت أعمارهم بين (21ـ ـ )25سنة،وتوصلت الدراسة إلى إن البرنامج إإلرشادي يتميز بالفاعلية في تنمية الثقة بالنفس.
وعدم وجود فروق في فاعلية البرنامج بعد التطبيق تعزي للعمر.

 .6ومن الدراسات أألجنبية دراسة كيري (2003م (بعنوان فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف الضغوط النفسية لذوي بعض اإلنحرافات
الجنسية .بلخ حجم العينة ( )65فرداً .وتوصلت الدراسة إلى إن الضغوط النفسية تتسم باالرتفاع وسط العينة .وان البرنامج يتميز

بالفاعلية في تخفيف الضغوط النفسية لديهم.

 .7هنالك دراسة سبيريان (2004م) بعنوان دور اإلرشاد النفسي في تقليل الشعور بالذنب للمنحرفين جنسياً بلغت العينة ()221

مفحوص منهم ( )98من الشواذ جنسياً ،وترواحت أعمارهم بين ( 21ـ )29سنة .وتوصلت الدراسة إلى إن دور اإلرشاد النفسي يتميز
بإإليجابية في تقليل الشعور بالذنب ،وجود عالقة ارتباطية بين الشعور بالذنب واإلنحراف الجنسي .ووجود فروق في فعالية البرنامج

اإلرشادي تعزي لمدة الشذوذ.
التعليق علي الدراسات السابقة :من خالل عرض الدراسات السابقة التي تناولت الشواذ جنسياً نجد أنها قد تنوعت فمنها من تناولته

كمتغير أساسي وأخري تناولته من ضمن اإلنحرافات الجنسية ،حيث كشفت بعض الدراسات التي استخدمت المنهج الوصفي عن وجود
عالقة ارتباطيه بين ٍ
كل من تقدير الذات والصحة النفسية والضغوط النفسية والشواذ جنسياً مثل دراسة علي
(2006م)،سويلم(2009م)،االصول(2008م) ولقد أظهرت الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج التجريبي فاعلية البرامج اإلرشادية

في تحسين الصحة النفسية والثقة بالنفس والتقليل من الشعور بالذنب للشواذ جنسياً .ولقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة في تحديد

مشكلة الدراسة ،وبناء أدواتها ،وتفسير نتائجها .وفي حدود علم الباحث لم تجري دراسة مشابهة محلياً تناولت متغيرات الدراسة الحالية .
كما أنها تميزت عن الدراسات السابقة في اهتمامها بتصميم برنامج إرشادي مستند على مجموعة من الفنيات واألساليب لتحسين الصحة

النفسية للشواذ جنسياً .وتجئ هذه الدراسة لتلقى الضوء علي فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين الصحة النفسية للشواذ

جنسياً.

مشكلة الدراسة :تزايدت في اآلونة األخيرة مشكالت الصحة النفسية لدى األفراد خاصة مع زيادة أنتشار إإلضطرابات التي تصيبها

خاصة وسط الشواذ جنسياً .فمن خالل مالحظة الباحث لهذه الفئة وجدت أن هنالك العديد من المشكالت النفسية واالجتماعية التي
تنتج عنها كالقلق واالكتئاب والشعور بالذنب والدونية والكراهية لآلخرين .األمر الذي يودي الى عدم قدرتهم على تحقيق التوافق النفسي

واالجتماعي مما يؤدي إختالل صحتهم النفسية .ويوضح سيبريان(2004م) أن الشواذ جنسياً يعانون من بعض المشكالت النفسية في

حياتهم اليومية نتيجة إلنحرافهم الجنسي قد تصل إلى درجة المرض النفسي .وأوضح النادر(2005م) أن بعض الدراسات واألبحاث

أشارت الي أن  %4من سكان العالم هم من أصحاب الميول المثلية .وان الجنسية المثلية ترتبط بالمشكالت واإلضطرابات النفسية.

وعليه تتمثل مشكلة الدراسة في التساؤل الرئيسي :ما درجة فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي في تحسين الصحة النفسية للشواذ جنسياً
بمدينة أمدرمان .ويتفرع منه التساؤالت األتية:

.1ما السمة العامة للصحة النفسية للشواذ جنسياً بمدينة أمدرمان؟

 .2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي
والبعدي للبرنامج المستخدم؟

.3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين الصحة النفسية تبعاً لمتغيرات
العمر ومدة الشذوذ والحالة االجتماعية.
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أهمية الدراسة:

.1

تتضح أهمية الدراسة في الجانب الذي تتصدى له بحيث يعتبر الشذوذ الجنسي من الظواهر السالبة التي زاد إنتشارها في

الفترة األخيرة لمما تتركه من آثا اًر نفسية واجتماعية تضر بالفرد والمجتمع ،فقد أشار يوسف(2008م) ان الفعل الشاذ جنسيا

يترك آثار نفسية واجتماعية توثر علي الشاذ جنسياً وتهدد سالمة األخرين والمجتمع.

 .2يمثل الشذوذ الجنسي خط اًر يهدد كيان المجتمع ووحدة تماسكه لما يمثله من إنتهاك للفطرة اإلنسانية الطبيعية .فقد اكد غزال
الصحية التي
إن هذا الفعل الشاذ يترك الكثير من المضار والمفاسد االجتماعية والنفسية واألخالقية والروحية و ّ
(2011م) ّ
تتنافي مع الفطرة اإلنسانية السليمة.

 .3تصميم برنامج إرشادي وتطبيقه مستنداً إلى مجموعة من الفنيات قد تساعد المشاركين فيه علي اكتساب معارف جديدة واستراتيجيات
علمية لتنمية ثقتهم بأنفسهم وتحسن صحتهم النفسية.

 .4قد تشكل الدراسة الحالية إضافة نظرية للباحثين في مجال علم النفس الشواذ والصحة النفسية.
 .5تساعد نتائج هذا البحث العاملين في مجال الصحة النفسية في كيفية التعامل مع الشواذ جنسياً وتحسين الصحة النفسية لديهم.

 .6البرامج اإلرشادية النفسية المتعلقة بالصحة النفسية والشواذ جنسياً لم تأخذ حظاً واف اًر من الدراسة على البيئة السودانية حسب علم
الباحث.

أهداف الدراسة:
.1

التعرف علي السمة العامة للصحة النفسية للشواذ جنسياً بمدينة أمدرمان؟

.2

معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين الشواذ جنسياً في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي

.3

معرفة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين الشواذ جنسياً في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في الصحة النفسية تعزي

والبعدي للبرنامج المستخدم؟

لمتغيرات العمرو مدة الشذوذ والحالة االجتماعية.

فروض الدراسة:

 .1تتميز السمة العامة للصحة النفسية للشواذ جنسياً بمدينة أمدرمان باالنخفاض.

 .2توحد فروق ذات داللة إحصائية بين وسط الشواذ جنسياً في متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي
والبعدي للبرنامج المستخدم في مقياس الصحة النفسية.

 .3توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين الصحة النفسية بين الشواذ جنسياً
تبعاً لمتغير العمر.

 .4توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين الصحة النفسية بين الشواذ جنسياً
تبعاً لمتغير مدة الشذوذ.

 .5توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في فاعلية البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين الصحة النفسية بين الشواذ جنسياً
تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية.

حدود الدراسة :الحدود المكانية  :تتمثل الحدود المكانية في والية الخرطوم بمدينة أمدرمان وذلك بمحليات أمدرمان وكرري وأُمبدة .الحدود

الزمانية :تم أجراء الدراسة في العام 2017م.
مصطلحات الدراسة:

الفعالية :يعرف عزب(2003م) الفعالية بانها القدرة علي تحقيق النتيجة طبقاً لمعايير محددة مسبقاً وتزداد الكمية كلما أمكن تحقيق

النتيجة تحقيقاً كامالً .ويعرفها الناجي(2001م) بانها القدرة على تحقيق النتائج المطلوبة واحداث األثر اإليجابي للبرنامج المستخدم.
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اإلستراتيجية :يعرف مخيمر(2000م) اإلستراتيجية بانها مجموعة األساليب والفنيات التي يستخدمها المرشد في الجلسات اإلرشادية

بغرض تحقيق األهداف اإلرشادية .وتعرف أيضاً بانها هي مجموعة األفكار والمبادئ التي تتناول ميداناً من ميادين النشاط اإلنساني
بصورة شاملة ومتكاملة بغرض الوصول إلى أهداف محددة (إبراهيم2005:م).

التعريف إإلجرائى :هي مجموعة الخطوات والفنيات التي يعتمد عليها البرنامج اإلرشادي الجمعي المستخدم في هذه الدراسة.

اإلرشاد الجمعي :يعرف حسان(2009م) اإلرشادي الجمعي هو بانه مجموعة من الخدمات التخصصية التي تتضمن األنشطة

والتدريبات المتنوعة بهدف مساعدة األفراد علي تنمية الثقة بالنفس وتحسين الصحة النفسية .ويعرفه ايضاُ القرعان(2005م) بانه عملية
مساعدة أفراد الجماعة اإلرشادية والتى تتضمن مجموعات الدعم وحل المشكالت والتدريب علي المهارات والحوار اإليجابي.

التعريف إإلجرائى :هي الدرجات التي يتحصل عليها المفحوص من خالل الجلسات اإلرشادية المستخدمة في هذا البرنامج.

الصحة النفسية :يعرف (كامل 2000:م) أن الصحة النفسية هي قدرة الفرد على التوافق مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه ،مما

يؤدي به إلي التمتع بحياة خالية من اإلضطرابات النفسية .ويعرفها (كفاني2000:م) بأن الصحة النفسية عبارة عن مدخل عام يهدف
للحفاظ على الصحة العقلية من خالل البرامج التربوية وترقية الحياة إإلنفعالية والخدمات الوقائية المبكرة

التعريف اإلجرائي :هي الدرجات التي يتحصل عليها المفحوص في مقياس الصحة النفسية المستخدم في هذه الدراسة.

الشواذ جنسياً :يعرفها مزامير (2004م)هي إنجذاب جسدي ونفسي وعاطفي وشعوري متواصل تجاه نفس الجنس بهدف الممارسة

الجنسية معه .ويعرف أيضاً الشواذ جنسياً بانه عباره اشتهاء نفس الجنس بمعنى أن يشعر الشخص بانجذاب نفسى وعاطفي وجنسي

ناحية األشخاص من نفسه جنسه (موسي2008:م).

التعريف إإلجرائى :يعرفهم الباحث إجرائياً بانهم مجموعة الذكور الذين يمارسون الجنس مع ذكور آخرين من نفس الجنس بمدينة

أمدرمان.

منهجية الدراسة واجراءاتها :يوضح الباحث في هذا الجزء من الدراسة الخطوات واإلجراءات التي تمت في الجانب العملي من حيث
ّ
المنهجية ،ومجتمع وعينة الدراسة ،واألدوات التي استخدمها الباحث ،والمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات إلختبار
صدق وثبات األدوات المستخدمة للتوصل للنتائج النهائية للبحث وهي على النحو التالي:
 .1منهج الدراسة :عمد الباحث في هذا البحث على إتباع المنهج التجريبي وذلك ذات تصميم المجموعة الواحدة مستخدماً طريقة
القياس القبلي والبعدي.

 .2مجتمع الدراسة :تكون المجتمع من الشواذ جنسياً بوالية الخرطوم بمدنية أمدرمان وذلك من مناطق مختلفة منها الهاشماب وبانت
والثورة (الحارة الثالثة والسابعة والتاسعة) وأُمبدة (الحارات األولى والسادسة) .وقد بلغ عدد الشواذ جنسياً في والية الخرطوم)(71 4

شاذاً جنسياً؛ يمارسون الشذوذ الجنسي (طه2017 .م).

.3عينة الدراسة :بلغ حجم العينة ( )51مفحوصاً ،تراوحت أعمارهم بين ( )47-18سنه وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية البسيطة.
ويمكن وصف عينة البحث من خالل الجداول اآلتية:

جدول رقم ( )1يوضح عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة

 27 -18سنة

21

%41.0

 37 -28سنة

19

%37.3

 46 -38سنة

11

%21.7

المجموع

51

%100
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جدول رقم ( )2يوضح عينة الدراسة حسب مدة الشذوذ
المدة

العدد

النسبة

سنة ـ  3سنوات

17

%33.3

 4سنوات ـ  6سنوات

19

%37.3

اكثر من  6سنوات

15

%29.4

المجموع

51

%100

جدول رقم ( )3يوضح عينة الدراسة حسب الحالة االجتماعية
الحالة االجتماعية

العدد

النسبة

متزوج

22

%43.1

غير متزوج

29

%.56.9

المجموع

51

%100

.4أدوات الدراسة:

 .1مقياس الصحة النفسية :أعتمد الباحث على مقياس محمد عبد الرحمن (2009م) لقياس الصحة النفسية .وقد قام بتعديل صياغة
بعض العبارات حتي تتناسب مع العينة والبيئة السودانية ،وقام ايضاً بحذف بعض العبارات فاصبح المقياس يتكون من ()41
عبارة .وقد استخدم الباحث ذلك المقياس لوضوح عباراته وبساطة صياغته وسهولة فهمه للعينة وطريقة تصحيحه.

طريقة التصحيح :ويوجد أمام كل عبارة ثالثة خيارات متدرجة (نعم .احياناً .ال يحدث) وتعطي العبارات الموجبة 3 ،2، 1والعبارات
السالبة العكس.

الصدق الظاهري :للتأكد من الصدق الظاهري للمقياس قام الباحث بعرضه على عدد من المحكمين المختصين في مجال علم النفس.

وقد أستفاده الباحث من رأي المحكمين في إجراء التعديالت التي أشاروا إليها للمقياس.

الدراسة االستطالعية :لمعرفة الخصائص القياسية للمقياس في صورته المعدلة بعد التحكيم في مجتمع ِّ
الدراسة قام الباحث بتطبيقه على

عينة إستطالعية حجمها ( )21مفحوصاً ،بهدف التأكد من صدق وثبات المقياس .وقد قام الباحث بإيجاد صدق المقياس عن طريق
صدق البناء وذلك بحساب معامل االرتباط بين درجة كل مع الدرجة الكلية للمقياس والجدول ( )4يوضح ذلك.
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جدول رقم ( )4يوضح صدق االتساق الداخلي لمقياس الصحة النفسية
رقم البند

االرتباط

رقم البند

االرتباط

رقم البند

االرتباط

1

0.44

15

0.77

29

0.68

2

0.10

16

0.66

30

0.72

3

0.56

17

0.63

31

0.73

4

0.40

18

0.56

31

0.78

5

0.34

19

0.52

33

0.07

6

0.11

20

0.71

34

0.84

7

0.26

21

0.67

35

0.71

8

0.02

22

0.74

36

0.65

9

0.67

23

0.56

37

0.79

10

0.79

24

0.82

38

0.86

11

0.51

25

0.61

39

0.76

12

0.79

26

0.61

40

0.89

13

0.36

27

0.66

41

0.94

14

0.86

28

0.87

يالحظ من الجدول أعاله عدم وجود عبارات سالبة االرتباط ،بينما كانت هناك عدد من العبارات ضعيفة االرتباط وهي
( .)33،8،6،2وقد تم حذف هذه العبارات المشار إليها حتي ال تؤثر على صدق المقياس.
جدول رقم ( )5يوضح نتائج معامالت الثبات لمقياس الصحة النفسية
المقياس
الصحة النفسية

ثبات المقياس
الفاكرونباخ

الصدق الذاتي

0.89

0.92

البرنامج اإلرشادي الجمعي:

بعد إطالع الباحث علي أدبيات الدراسة والدراسات السابقة مثل دراسة توصل الباحث الى تصميم برنامج أرشادي جمعي

بهدف تطبيقه على الشواذ جنسياً من أجل تحسين الصحة النفسية لديهم .وقد استخدم الباحث لتحقيق ذلك الهدف العديد من فنيات
اإلرشاد النفسي الجمعي في البرنامج واألكثر مالءمة لتحسين الصحة النفسية والتخفيف من حاالت التوتر والقلق مثل أسلوب المحاضرة

والحوار والمناقشة وفنية إعادة البناء المعرفي وفنية التحصين التدريجي والوعظ واإلرشاد الديني بحيث ضمن الباحث في الجلسات
إإلرشادية بعض ا آليات القرآنية واألحاديث النبوية الشريفة ،والقصص الهادفة ،والمواقف المؤثرة ،التي تسهم في زيادة الصحة النفسية.
وقد تكون البرنامج من ثمانية جلسات أرشادية بواقع جلستين أسبوعياً ،واستغرق تنفيذ البرنامج مدة شهرين.
تقويم البرنامج اإلرشادي:

تقويم قبلي  :وتم ذلك بتطبيق أدوات الدراسة المتمثلة في مقياس الصحة النفسية على المجموعة التجريبية قبل البدء في تنفيذ البرنامج
اإلرشادي.

تقويم بعدي  :تم ذلك بتطبيق أدوات الدراسة على أفراد المجموعة التجريبية وذلك لكي يتم التأكد من أن البرنامج اإلرشادي حقق أهدافه
المرجوة.

 .5األساليب اإلحصائية :تمت معالجة البيانات بالطرق اإلحصائية التالية:.

 .1اختبار (ت) لعينة واحدة  .2اختبار (ت) لعينتين مستقلتين .3.معامل تحليل التباين األحادي
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عرض وتفسير ومناقشة النتائج

الفرض األول :ينص الفرض على أنه )تتميز السمة العامة للصحة النفسية للشواذ جنسياً باالنخفاض).

جدول رقم ( )6يوضح اختبار(ت) لمجتمع واحد السمة العامة للصحة النفسية للشواذ جنسياً

حجم

المتوسط

الوسط

اإلنحراف

العينة

الفرضي

الحسابي

المعياري

51

25

31.12

6.54

قيمة (ت)

درجة الحرية

5.23

القيمة اإلحتمالية
0.001

50

اإلستنتاج

تتميز السمة العامة
باالنخفاض

يالحظ الباحث من الجدول السابق إن المتوسط الفرضي( )25والوسط الحسابي( )31.12وبلغت قيمة (ت) ( )5.23مما يشير
إلي إن الصحة النفسية تتميز باالنخفاض .وتتفق النتيجة هذه مع دراستي سويلم(2009م) ،أألصول(2008م) التي وجدت أن الصحة

النفسية للشواذ جنسياً منخفضة .ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة السلوك الشاذ والذي يحرمه الدين والمجتمع وهو يعتبر منافياً
لألخالق الحميدة وانتهاكاً لحرمة الدين وتدمي اًر لروابط المجتمع وهو سلوك يتناقض مع الفطرة االنسانية السليمة التي تحث علي السلوك
الجنسي الغيري من خالل التزاوج أألمر الذي يجعل ممارسي السلوك الشاذ يشعرون بالذنب والدونية واإلحباط ويعانون من عدم القدرة
علي التوافق النفسي واالجتماعي .وبين موسي(2008م) إن الصحة النفسية ترتبط بالسلوك الشاذة حيث توثر تلك الممارسات الشاذة في
الصحة النفسية للفرد نتيجة للشعور باآلثم والذنب من جراء تلك الممارسات الشاذة .وأشارت دراسة مزامير (2004م) إن السلوك الشاذ

يودى الي إنخفاض الصحة النفسية الى أدني مستوياتها .وأكد زهران(2005م) أن كثير من أنواع الصراع النفسي والشذوذ الجنسي التي
نشاهده ا اليوم في الكبار والصغار على حد سواء ترجع بصورة مباشرة للتغيرات الثقافية واالجتماعية نتيجة الصراع بين تحقيق الرغبات
والمحافظة علي العادات والتقاليد المجتمعية مما يوثر علي الصحة النفسية لديهم .وقد أشار فرويد الى أن السلوك الشاذ يعبر عن
سيطرة الهو الذي يضم كل الرغبات والشهوات والملذات اآلنية للفرد الشاذ جنسياً .وقد أكدت دراسة النشادري(2010م) التي تناولت

القلق واالكتئاب كإبعاد للصحة النفسية لدي الشواذ جنسياً وجود عالقة ارتباطية طردية بين القلق واالكتئاب كإبعاد للصحة النفسية

والجنسية المثلية.

الفرض الثاني :ينص الفرض على أنه (توحد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين

القبلي والبعدي للبرنامج المستخدم في مقياس الصحة النفسية).

جدول رقم ( )7اختبار(ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين الصحة النفسية للشواذ
مجموعتي المقارنة

المتوسط
الحسابي

جنسياً.

اإلنحراف المعياري

القياس القبلي

12،13

11،42

القياس البعدي

16،34

13،51

قيمة (ت)

درجة

مستوى

المحسوبة

الحرية

الداللة

5،24

49

0،001

اإلستنتاج
توجد فروق داله لصالح
القياس البعدي

يالحظ من الجدول أعاله ان متوسط درجات العينة في القياس القبلي ( )12،13واإلنحراف المعياري ( )11،42بينما بلغ

متوسط درجات العينة في القياس البعدي بلغ ( )16،34واإلنحراف المعياري( .)13،51وبلغت قيمة (ت) للمقارنة بينهما ( )5،24وهي

داله إحصائياً ،مما يشير الي وجود فروق لصالح القياس البعدي وهذا يدل على إن البرنامج اإلرشادي الجمعي ذو فعالية في تحسين
درسة سويلم(2009م)،دراسة ابراهيم(2005م)،دراسة سيبريان(2004م) التي
الصحة النفسية للشواذ جنسياً .اتفقت نتائج الدراسة مع ا

توصلت ان البرنامج اإلرشادي ذو فعالية في تنمية الثقة بالنفس وتخفيف الضغوط النفسية والشعور بالذنب .ويفسر الباحث ذلك في
ضوء المضامين والمصاحبات النفسية لمقياس الصحة النفسية المستخدمة في البحث من ناحية والفنيات والخبرات والممارسات

واإلستراتيجيات المتضمنة في البرنامج اإلرشادي المستخدم في الدراسة من ناحية أخرى .وترجع هذه النتيجة إلى عوائد ونتائج اشتراك
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وانتظام أفراد المجموعة التجريبية من الشواذ جنسياً في جلسات البرنامج اإلرشادي المستخدم؛ حيث إن الفنيات المستخدمة في البرنامج
ذات معنى ومغزى في حياة هؤالء الشواذ ،مما جعلهم أكثر حرصاً ووعياً لإلستفادة الكاملة من فنيات البرنامج المستخدم في إطار

مواقف حياتية واقعية معاشه مما أسهم في زيادة تحسين الصحة النفسية؛ حيث أن الفنيات تتنوع ما بين المناقشة الجماعية والمحاضرات

والتطبيقات الفعلية مع الشواذ جنسياً ،حيث ساهم ذلك في زيادة وعيهم وادراكهم لإلستفادة الكاملة من فنيات البرنامج في إطار مواقف
حياتية واقعية معاشه  ،مما ساهم في زيادة قدرتهم على التنفيس عن مشاعرهم وأحاسيسهم في أعمال وأفعال تلقائية بحيث أصبحوا أكثر
مرونة في التعبير بحرية عن مشاعرهم اإلنسانية وهذه الممارسات والخبرات عملت على زيادة ثقتهم بأنقسهم وذلك من خالل التدريبات
والممارسات اإلرشادية التي ساعدتهم على زيادة تقديرهم لذواتهم وعلى تخطي الصعوبات التي تواجههم في تحقيق التوافق النفسي

واالجتماعي من خالل النظرة اليهم باعتبارهم شواذاً جنسياً والمشكالت النفسية التي تنتج عن تلك الممارسات الجنسية الشاذة وهذا ما

أكدته دراسة إبراهيم(2005م) فقد بينت دور اإلرشاد النفسي في تعزيز وتحسين الثقة بالنفس والصحة النفسية .كذلك احتوي البرنامج
أإلرشادي علي األسلوب الجمعي والذي يعطي الشاذ جنساً االطمئنان بانه ليس الوحيد الذي يعاني من هذه الممارسة الشاذة وأن هناك
أخرين تتشابه مشكالتهم وظروفهم بظروفه .مما يدفعه للتغلب على مشكالته والى خفض إحساسه بالشعور بالذنب واأللم النفسي

وبالتالي تتحسن صحته النفسية وقد بين جابر(2012م) إن أساليب التدريب واإلرشاد النفسي والديني تودي الي إرتفاع الصحة النفسية
للشواذ جنسياً .وقد بين النشادري (2010م) أن الصحة النفسية للمنحرفين جنساً وخاصة الشواذ يرتفع مستواها علي حسب البرامج
العالجية واإلرشادية النفسية المستخدمة من قبل المرشدين .فقد اوضح العيسوي(2002م) أن اإلرشاد النفسي يزيد من درجات الصحة

النفسية للشواذ جنسياً من خالل توفر الدعم المعنوي والنفسي والديني واشباع الحاجات النفسية لديهم مما يجعلهم في حالة من الطمأنينة

والراحة النفسية.

الفرض الثالث :ينص الفرض على أنه (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي
لتحسين الصحة النفسية تبعاً لمتغير العمر).

جدول رقم ( )8معامل تحليل التباين االحادي لمعرفة الفروق بين الشواذ جنسياً في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي لتحسين
الصحة النفسية تبعاً لمتغير العمر.
متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

بين المجموعات

228.8

3

88.9

داخل المجموعات

8884.6

49

467.3

المجموع

9898.2

50

المربعات

قيمة (ف)

0.061

القيمة
االحتمالية
0.251

االستنتاج

عدم وجود فروق

يالحظ من الجدول اعاله أن قيمة (ف) بلغت ( )0.061والقيمة االحتمالية ( )0.251وهي غير دالة إحصائياً مما يعني انه ال

توجد فروق في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي تعزي لمتغير العمر .وتتفق هذه النتيجة مع دراسة سويلم (2009م) ودراسة إبراهيم
(2005م) التي توصلت الي عدم وجود فروق تبعاً لمتغير العمر في الصحة النفسية وفاعلية البرنامج اإلرشادي .ويفسر الباحث تلك
النتيجة من منطلق فاعلية وجدوى البرنامج اإلرشادي الذي تم تطبيقه على الفئات العمرية للمجموعة التجريبية .وبالتالي فان هذه النتائج
تعني تحسن الصحة النفسية ألفراد المجموعة التجريبية بالرغم من التباين في أعمار العينة ويرجع ذلك نتيجة لخبرة التعرض المباشرة

للبرنامج المستخدم ،حيث ظهور هذا التحسن يرجع إلى التأثير المباشر للبرنامج اإلرشادي المستخدم .فمن خالل هذه البرنامج يعبر
الشاذ جنسياً عن مشاعره وأحاسيسه وحاجاته النفسية ومشكالته واحباطات بغض النظر عن عمره .مما أتاحه له الفرص لتبادل الخبرات

والمهارات في التعامل مع اآلخرين ،والتعرف على مشكالته الخاصة والقدرة علي التعامل معها .أألمر الذي يودي الي تحسن صحته
النفسية وتوافقه النفسي واالجتماعي .وقد أكد حسان( 2009م) إن البرامج اإلرشادية والتدريبية تعد من األدوات المهمة في تحقيق أكبر

قدر من مستويات الصحة النفسية والتوافق النفسي واالجتماعي بما تقدمه من خبرات وما تتيحه من فرص اإلرشاد والتدريب على العديد
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من السلوكيات اإليجابية المدعمة للشخصية السوية .وأشارت دراسة رمضان(1998م) الي دور إإلرشاد النفسي في تحقيق الصحة
النفسية لجميع الفئات العمرية للشواذ جنسياً .وايضاً أوضح جابر(2012م) إنه عن طريق إإلرشاد النفسي والديني يستطيع الشواذ جنسي ًا

التخلص من حاالت اإلحباط والآلم النفسي وتحقيق القدر المناسب من الصحة النفسية .وقد اوضح طارق (2008م) .أن تحقيق

الصحة النفسية للشواذ جنسياً ال يرتبط بعمر معين بل يعتمد علي البرامج اإلرشادية والعالجية المقدمة لهم ومدي استفادتهم من تلك

البرامج.

الفرض الرابع :ينص الفرض على أنه (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي
لتحسين الصحة النفسية تبعاً لمتغير مدة الشذوذ).

جدول رقم ( )9معامل تحليل التباين االحادي لمعرفة الفروق بين الشواذ جنسياً في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي المستخدم تبعاً
لمتغير مدة الشذوذ.
متوسط

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجة الحرية

بين المجموعات

216.6

3

86.4

داخل المجموعات

8642.2

49

866.6

المجموع

9864.8

50

قيمة (ف)

المربعات

0.301

القيمة
اإلحتمالية
0.724

االستنتاج

عدم وجود فروق

يالحظ من الجدول اعاله أن قيمة (ف) بلغت ( )0.301والقيمة إإلحتمالية ( )0.724وهي غير دالة إحصائيا مما يعني انه ال
توجد فروق في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي تعزي لمتغير مدة الشذوذ .وتختلف مع دراسة سبيريان(2004م) التي وجدت فروق
البرنامج اإلرشادي تعزي لمدة الشذوذ .ويفسر الباحث ذلك بما أشارت اليه النتائج السابقة من مدي فاعلية وجدوى البرنامج اإلرشادي

المستخدم في تحسين الصحة النفسية للشواذ جنسياً حيث ساهم البرنامج في دور فعال في كيفية القدرة علي تحقيق أساليب التوافق
النفسي واالجتماعي وزيادة مستوي الصحة النفسية لديهم بغض النظر عن فترة ممارستهم للفعل الشاذ .وقد أشار مخيمر(1994م) إن

اإلرشاد النفسي يهتم بالشخص الشاذ أكثر من فترة شذوذه وبتقديم المساعدة االيجابية له ،لكى يساعده على حل مشكالته الحالية وكيفية
التعامل معها وذلك نتيجة لعملية االستثارة والتفاعل التي يتضمنها الموقف اإلرشادي .وبين المروتي(2013م) أن البرنامج اإلرشادي

الفعال يودي الي تحسن الصحة النفسية للشواذ جنسياً وان طالت فترة شذوذهم .وقد اشارت دراسة األصول (2008م) إن استفادة الشواذ

جنسياً ال تعتمد علي فترة ممارستهم للسلوك الشاذ بل تعتمد علي مدي ما تحتويه مضامين إإلرشاد النفسي والعالج النفسي من فنيات

وأساليب إرشادية وعالجية فعاله .وأوضحت دراسة سيبريان(2004م) ان إإلرشاد النفسي ذو فعالية كبيرة في تحسين الصحة النفسية
للشواذ جنسيا وان طالت فترة ممارستهم للسلوك الشاذ .وهذا ما توكده نتيجة هذا الفرض.
الفرض الخامس :ينص الفرض على أنه (توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الشواذ جنسياً في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي
لتحسين الصحة النفسية تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية.).

جدول رقم ( )10اختبار(ت) لعينتين مستقلتين لمعرفة الفروق بين الشواذ جنسياً في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي المستخدم
مجموعتي

تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية.

المتوسط

اإلنحراف

قيمة

الحسابي

المعياري

(ت)

الحرية

متزوجين

22

15،21

13،12

غير متزوجين

29

12،31

11،83

5،26

49

المقارنة

العدد

درجة

القيمة
االحتمالية
0،001

اإلستنتاج
توجد فروق
داله

يالحظ من الجدول أعاله ان متوسط المتزوجين( )15،21واإلنحراف المعياري ( )13،12بينما متوسط الغير متزوجين بلغ
( )12،31واإلنحراف المعياري( .)11،83وبلغت قيمة (ت) للمقارنة بينهما ( )5،26وهي داله إحصائياً ،مما يشير الي وجود فروق
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فعالية البرنامج المستخدم لصالح المتزوجين ويفسر الباحث ذلك بالرغم من إن البرنامج اإلرشادي ذو فعالية في تحسين الصحة النفسية
للشواذ جنسياً إآل إن المتزوجين هم أألكثر فعالية من غيرهم وهذا يدل على انهم أألكثر إستفادة وتطبيقاً لفنيات وأساليب البرنامج

اإلرشادي المستخدم .ويري الباحث إن المتزوجين يجربون الخبرات الجنسية الغيرية الحقيقة التي تتوفر لهم من خالل الزواج فيستمتعون

بالجنس وباإلشباع الجنسي الحقيقي الذي تقره الفطرة اإلنسانية الحقيقة والدين اإلسالمي مما يجعلهم يبتعدون عن ممارسة الجنس

المثلي .وقد اورد الناجي(2001م) إ ن المتزوجين المثليين يتركون الممارسة المثلية بعد الزواج نتيجة اإلشباع الجنسي الحقيقي مع
الزوجة .وأوضح الرمادي (2009م) إن المتزوجين تقل اتجاهاتهم نحو الجنسية المثلية وممارستهم للفعل الشاذ بعد الزواج .وايضاً بين

فريمينو (2008م) إن الزواج يوفر للمتزوج المتعة الجنسية الحقيقية وكل أنواع اإلشباع الجنسي مما يجعل الزوج يبتعد عن الممارسات
الجنسية الشاذة خاصة الجنسية المثلية .وقد أشارت دراسة فأسبرين(2000م) أن المتزوجين من الرجال هم أقل من غيرهم ممارسة
للجنسية المثلية بعد الزواج.
النتائج:

 .1تتميز السمة العامة للصحة النفسية للشواذ جنسياً بمدينة أمدرمان باالنخفاض.

 .2وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي للبرنامج المستخدم
لصالح القياس البعدي.
 .3عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي المستخدم بين الشواذ جنسياً تبعاً لمتغير العمر.

 .4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي المستخدم بين الشواذ جنسياً تبعاً لمتغير مدة الشذوذ.

 .5وجود فروق ذات داللة إحصائية في فعالية البرنامج اإلرشادي الجمعي المستخدم بين الشواذ جنسياً تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية
لصالح المتزوجين.

التوصيات:

 .1العمل على تحسن الصحة النفسية للشواذ جنسياً من خالل مساعدتهم على تقليل اآلثار النفسية واالجتماعية الناتجة من ممارستهم
للشذوذ.

 .2العمل على توفير الخدمات اإلرشادية والنفسية للشواذ جنسياً بهدف مساعدتهم على التخلص مما يواجهونه من مشكالت
واضطرابات نفسية تعيقهم عن تحقيق الصحة النفسية.

 .3العمل علي تحسن الصحة النفسية للشواذ جنسياً من خالل تدريبهم علي اإلحساس بالكفاءة الذاتية واالجتماعية وتقبل الواقع
والتعامل معه بعقالنية.

 .4زيادة االهتمام بتصميم البرامج اإلرشادية والتربوية للشواذ جنسياً حتى نساعدهم على كيفية التعامل مع المشكالت واالضطرابات
النفسية التي تواجههم.

 .5مساعدة الشواذ جنسياً وخاصة الغير متزوجين عن اإلقالع عن ممارسة الجنس الشاذ من خالل تقديم البرامج االرشادية النفسية
والدينية لهم.

المراجع:

 .1إبراهيم ،عيد محمد(2005م) مقدمة في اإلرشاد النفسي ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.
 .2حمادتين .بشاري(2008م) :المشكالت الجنسية والصحة النفسية .دار الرومان .سوريا.
 .3جابر .خطاب(2012م) :الجنس وعلم النفس ،دار الجديران .سوريا.

 .4حسان ،والء ( 2009م) فاعلية برنامج إرشادي مقترح لزيادة مرونة األنا لدى طالبات الجامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستير غير
منشورة ،كلية التربية ،الجامعة اإلسالمية .فلسطين.
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 .5خاتمي .طاهر(2005م) :الميسر في علم النفس الجنسي .مكتبة عالم المعارف .بيروت.
 .6رمضان ،رشيدة (1998م) أفاق معاصرة في الصحة النفسية لألبناء ،دار الكتب العلمية .القاهرة.
 .7زهران .حامد عبد السالم(2005م):الصحة النفسية والعالج النفسي ،عالم الكتب ،القاهرة.
 .8زهران .حامد عبدالسالم (2002م):التوجيه واإلرشاد النفسي ،عالم الكتب ،القاهرة.

 .9سويلم ،محمد محيي الدين ( 2004م) :العالقات الجنسية غير المشروعة وما يترتب عليها من خالل القرآن الكريم ،رسالة ماجستير
غير منشوره ،،كلية أصول الدين ،جامعة األزهر .القاهرة.
 .10سيبريان .جون باك (2004م) :دراسات في علم النفس الجنسي .ترجمة خالد الطويل .مكتبة البيارق ،سوريا.

 .11فريمينو .ميشيل جابي(2008م) :الجنس والشباب والمراهقين .ترجمة طارق الزائري واخرون .دار السدور ،االردن.
 .12فاسبيرين .جون تراتري(2000م):علم النفس الجنسي .دار الشرف .عمان.
 .13فهمي ،مصطفى(1998م) الصحة النفسية ،مكتبة الخانجي ،القاهرة.
 .14صبحي .سيد محمد(2002م) اإلرشاد النفسي "الواقع والمأمول" .ميديا برنت ،القاهرة.
 .15عبده .أشرف على(2005م) :اإلرشاد النفسي بين النظرية والتطبيق .مكتبة المرشد .الرياض.

 .16عالء الدين ،جهاد محمود (1999م) :فاعلية برنامج إرشادى لتحسين التوافق الشخصي واالجتماعى لدى عينة من المراهقات
األردنيات .رسالة دكتوراة غير منشورة ،معهد الدراسات والبحوث التربوية ،جامعة القاهرة.
 .17علي .إمام احمد(2006م) تقدير الذات وفعالية الذات وعالقتهما باالنحراف الجنسي .رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب.
جامعة النيلين.

 .18على ،عمر إسماعيل ( 2002م) فاعلية برنامج إرشادي لوالدي األطفال المساء معاملتهم على السلوك التكيفي ألطفالهما ،رسالة
دكتو اره غير منشورة ،معهد الدراسات العليا للطفولة ،جامعة عين شمس.
 .19عسكر .عبداهلل علي (1998م) إإلضطرابات النفسية وعالقتها بتعاطي المراهقين للبانجو ،مجلة الصحة النفسية العدد السنوي.
المجلد السابع ،القاهرة

 .20عبد الرحمن ،محمد السيد(1998م) دراسات في الصحة النفسية ،الجزء الثاني ،دار قباء .القاهرة.
 .21عزب ،حسام الدين محمود (2004م) قراءات في علم النفس اإلرشادي مكتبة أألنجلو ،القاهرة.
 .22غزال ،مصطفى فوزي (2011م) أفول شمس الحضارة العربية من نافذة الشذوذ الجنسي ،دار السالم .بيروت.
 .23طارق .حمدي محمد(2008م) :سيكولوجية الجنس ،عالم المعارف .العراق.
 .24طه .ياسر (2017م) :الشذوذ في السودان طفرة سالبة في مجتمع متماسك .مجلة الزعيم اإلخبارية ،السودان.
 .25كامل ،سهير أحمد (2000م) التوجيه واإلرشاد النفسي ،مكتبة األنجلو .القاهرة.

 .26كفافى ،عالء الدين(2000م) :الصحة النفسية ،مكتبة االنجلو المصرية .القاهرة.
 .27كيري .وليم شاروت(2003م) :السلوك الجنسي وعلم النفس .دار الزمالة .بيروت.
 .28الجيوش ،ناجي حسن(1998م) :االنحرافات الجنسية دراسة سيكولوجية قانونية لظاهرة الشذوذ الجنسي .مطبعة األهلي ،القاهرة.
 .29الخالدي .أديب محمد(2001م) :الصحة النفسية ،الدار العربية ،عمان.

 .30أألصول .عمار أحمد(2008م) دراسات في الصحة الجنسية .عالم الكتب .لبنان.
 .31الرمادي .حاتم حسين(2009م) :صحتك النفسية والجنسية .دار الفالح .بيروت.
 .32الحاج،سلوى عبداهلل(1996م).الصحة النفسية من منظور إسالمي،رسالة ماجستير غير منشورة ،كلية اآلداب ،جامعة الخرطوم.
 .33القاضي ،عبدالحميد محمد (2007م):الشباب والشذوذ الجنسي ،مؤسسة الرسالة .عمان.

213

العدد36/

مجلة كلية التربية األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية  /جامعة بابل

كانون أول2017 /م

 .34العيسوي،عبد الرحمن(2002م):علم نفس الشواذ والصحة النفسية ،دار الراتب الجامعية ،القاهرة.
 .35العزة ،سعيد حسنى(2010م) :اإلرشاد الجماعي العالجي .دار الثقافة .عمان.
 .36الكاشف .حسام(2013م) :لغة الجسد الجنسية .دار كنوز .القاهرة.

 .37القرعان .أحمد خليل (2005م) التوجية واإلرشاد النفسي .دار األسراء ،عمان.
 .38المروتي ،أحمد بن فهد (2013م) :الشذوذ الجنسي وعقوبته في الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الرياض :جامعة
اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،المعهد العالي للقضاء.
 .39النادر .ايوب محمد(2005م):مشكالت الشباب الجنسية والنفسية .مكتبة وهران .الجزائر.
 .40الناجي .حسين(2001م) :دراسات في الصحة النفسية والجنسية .مكتبة البيارق ،سوريا.

 .41النشادري ،احمد .حسين(2010م) :بحوث ودراسات في الصحة النفسية ،دار الشرف .القاهرة.
 .42مخيمر .هشام محمد( 1994م) مدى فاعلية برنامج إرشادي في تنمية مستوى النضج الخلقي لدى المراهقين الجانحين ،رسالة
دكتو اره ،كلية التربية ،جامعة عين شمس.
 .43مزامير .كمال جبريل(2004م) :اإلنحرافات الجنسية والصحة النفسية وسط المراهقين والشباب .دار جادين للطباعة .لبنان.
 .44موسي .رشاد عبدالعزيز(2008م) :الجنس والصحة النفسية .عالم الكتب .القاهرة.

 .45مناسر .محمد .حسن(2010م) :اإلتجاهات الحديثة نحو الجنس .دار الوطن ،اليمن.
 .46يوسف .الفة(2008م) :حيرة مسلمة .دار سحر .القاهرة.
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