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الن خص:اي
يهددف البحدا الحددالى ملدى معرفددة نسدبة انتشددار االنحرافدات الجنسدديكة والقلدق واالكتئدداب 

والمراهقددات، وِدددت اسددتادمات الباحثددة المددنهج الوصددفىك االرنبددا ى المقددار ، لدددى المددراهقين 

ندة مدن ) راسة علدى عيِّتندة مَّوك (  الدب و البدة مدن  لبدة الجامعدات والثكانويكدة 322وأجرتت الدِّت

راسددة علددى ِا"مددة اهدداملتو ا الكتئددابا  معددداد  ددة والدددمبلومات، وِدددت اشددتملا أدوات الدِّت العامك

بيد"ا وابددر محمدد اانيدار"ا واعبدد الفتكدا  ارينولداو اك وباكا نعريب انهانى حسين الرك

( ومقيدداب بيددق للقلددق، ومقيدداب 0220مبددراهيم القرشددىا واحيددة عبددد الددرحمن النيددارا )

االنحرافات الجنسيكة )معداد الباحثة(، ونُشير نتدا"ج هد ا البحدا ملدى ارنفداع نسدبة االنحرافدات 

ا عندد الد مكور وايندا  هدى الجنسيكة لدى العيِّتنة ال َّليكة، وأ  أكثدر االنحرافدات الجنسديكة انتشدارن

العددادة السددريكة والجددنس ايلَّترونددى والفتشدديكة والجنسدديكة المثليكددة والسكدداديكة الجنسدديكة، وأ  أكثددر 

ا لددى عيِّتندة البحدا هدو المسدتوى البسدي ب فقدد بل دا نسدبة انتشداره  مستويات االكتئاب انتشارن

ا لدددى عيِّتنددة البحددا هددو المسددتوى الشكددديدب فقددد 33% .7) (، وأ  أكثددر مسددتويات القلددق انتشددارن

 (.%02. 0) بل ا نسبة انتشاره
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ال:الل  لت
راسددة الَّشددف عددن مدددى انتشددار االنحرافددات الجنسددية واالكتئدداب الحالية ملددى نسددعى الدِّت

 والقلق لدى عينة من المراهقين.

اينسدا  دوافد" ينب دى لده أ  يُشدبعهاب لَّدى يسدتطي" أ  لقد أودع هللا سبحانه ونعدالى فدى 

يبقى على ِيدد الحيداة مدن ناحيدة )دوافد" حفدا الد كات(، ولَّدى يحدافا علدى اسدتمرار نسدله مدن 

 ناحية أخرى )دواف" حفا النكوع(.

لقد حدكد ايسالم كيفيكة مشباع نلق الدكواف" دو  مفرا  وال نفري ، ويعتبدر الددكاف" الجنسدى 

واثب حيدا م  العالِدة من  دواف" حفا النوع، وِد حدكد ايسالم ُ در  مشدباعه عدن  ريدق الدزك

الجنسدديكة الطبيعيكددة يجددب أ  نَّددو  بددين الدد ككر وااُنثددى، وأ  أ" محاولددة لت ييددر مسددارها هددو 

فاع عنت االنحراف المالِّت بثمرة ال ريزة الجنسيكة وعن ال ايدة مدن هد ه العالِدة، م   محاولة للدِّت

العقددوا البشددريكة السددليمة نُجمدد" علددى أ  العالِددة الجنسدديكة هددى ممارسددتها مدد" ااُنثددى المحددلم 

الطكبيعى، وأ  كلك من ينحو للادروث عدن هد ه القاعددة فهدو سدلوك شداذض ومرفدوب مدن  البشدر 

ِدة جميعناب انه أمر ياالف الفطدرة السدويكة أوالن ونانيندا يادالف ال ايدة مدن  الجدنس الد " هدو  ا

ة، وهى التَّدانُر وعمدارة اارب )ال دديا ،  " وظيفة هامك   0227موجودة لدى كلِّت منسا  نُؤدِّت

003.) 

ددواب  واابنيددة  وفتددرة المراهقددة ليسددا نابتددة وامنددة كحيدداة الَّبددارب حيددا نفتقددد ملددى ال ك

تهم النفسديكة، ومدن ن دمك نجدد المدر فاعيكة التدى يسدتادمها الَّبدار للحفداظ علدى صدحك اهقين علدى الدِّت

درايددة كاملدددة بواددعهم المتددددنِّتى فددى مجدددتمعهم ااكبددر وبدددلنهم يعتمدددو  بشددددكة علددى الَّبدددار 

ة والماا. ويتك د  هد ا الشمدعور بدالعجز ًالبندا علدى  المتميزين عنهم فيما ياتصم بالُحريكة والقوك

رات واالنحرافات الجنسيكة والعنف واالمباالة أو المثاليك  ة والنشدا  المتزايدد شَّل نعا ى المادِّت

(بوفترة المراهقدة هدى عبدارة عدن مرحلدة ننمويكدة يحدد  فيهدا النمدو 020  0222)وا سو ، 

دا ـ الت ييدر الفَّدر" ،العدا فى ،النفسدى ،الجنسدى )  ,Zazaوالبدء الجنسى، ويحد  فيهدا ـ أي ن

Frieden, Khabbaz, Mermin, Moore, Banspach,2016-2020). 

فاالنحراف الجنسى يُقيد به  الحيدوا علدى ايشدباع الجنسدى بطريقدة ًيدر مشدروعة 

عارة فددى أسددوا  الب دداء والَّباريهددات والنكددواد" الليليكددة وسددا"ر  مددن خددالا نجددارة الجددنس والدددِّت

دددمات الجنسدديكة فددى عددالم االنحددراف، والم ددامرات الجنسدديكة المتواصددلة  م الات اامدداكن التددى نقدددِّت

 (. 222  0223ة واالستهتار واالستسالم الجنسىا )موسى، ًير المسئول

مدن   %35( ملى أنه يقدرب مدن حدوالىAuslander, 2007 وِد أشارت دارسة اأسلندرا )

اددا فددى العالِددات الجنسدديكة،  المددراهقين الشكددباب لددديهم انحرافددات جنسدديكة ولددديهم شددعور بالرِّت
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راسددة مددن  المددراهقين و لبددة الجام ( مشدداركنا، 323عددات علددى عيِّتنددة ِوامهددا )وكانددا هدد ه الدِّت

ا.02-22وكانا أعمارهم من )  ( عامن

ونمثِّتل زيارة المواِد" الجنسديكة مشدَّلة كبيدرة فدى اينترنداب فقدد ِامدا بعد  الشدركات 

ار ليددددفحات الددددددكعارة واالباحيكددددة فددددى اينترنددددا فوجدددددت شدددددركة  وك بدراسددددة عدددددد الددددزم

(Websidestoryددفحات ا فددى اليددوم الواحددد، 322. 032يزورهددا ) ( أ  بعدد  هدد ه اليك ( زا"ددرن

زا"ددر يومي ددا )العيدديمى،  02222وهندداك أكثددر مددن مئددة صددفحة متشددابهة نسددتقبل أكثددر مددن

0222  250.) 

ة فى مرحلدة المراهقدة،    ل لق نرى الباحثة أ  الدكواف" الجنسيكة لدى الشكباب نزداد بقوك

واث وليدعوبة الدتمَّمن مد واث وانتشدار المثيدرات وعوامدل ايًددراء ونظهدر حداجتهم للدزك ن  الدزك

الجنسى، فإ  احتماالت االنحراف نزداد بدرجة كبيرة،ب ول لق فدإ  الوِايدة منهدا نيدب  علدى 

درجددة عاليددة مددن  ااهميكة.وييدداحب االنحددراف الجنسددى بعدد  االاددطرابات ال مهانيكدددة أو 

فدى سدلوكه، وفدى ال الدب مدا نرجد"  العيابيكة، ويتكيف صاحبها ب عف القددرة علدى الدتحَّمم

ااسباب ملى وِوع أخطاء فى عمليكة التعلمم والتنشدئة االجتماعيكدة، ويَّمدن وراء معظدم حداالت 

 (. 203  0225االنحراف الجنسى عامل ايحبا  )العيسو"، 

فااطرابات االكتئاب والقلق هى حاالت مراديكة ومنتشدرة، وًالبندا مدا نحددُ  فدى سدنِّت 

 (.Mathew, Pettit, Lewinsohn, Seeley, oberts, 2011ومرحلة البلوغ )المراهقة 

" ملددى الفُطدد ب مرحلددة المراهقددة ِددد يَّونددو  أكثددر ُعراددة لالكتئدداب النفسددى الدد " يددؤدِّت

دد و  النفسدديكةب فددالمراهقو  نتمثكددل أعددراب االكتئدداب النفسددى لددديهم فددى مهمدداا  ايحبددا  وال م

" ملددى ااددطرابات النكددوم المظهددر واالنسددحاب مددن  الحيدداة اال ددا يددؤدِّت جتماعيكددة وااسددريكةب ممك

 (.25  0222، المومنى، الحمدواالاطرابات الجنسيكة واالاطرابات المعرفيكة )

( عددن أ  عوامددل الجدد ب واانشددطة والعالِددات 0223وكشددفا نتددا"ج دراسددة ادافدديالا )

ا بااعراب االكتئابيك  ومانسيكة نرنب  ارنبا نا كبيرن ة فدى مرحلدة المراهقدة، ويزيدد االكتئداب الرم

ددددرة ملددددى ُِرابددددة  %0مددددن حددددوالى   فددددى سددددنِّت البلددددوغ %23فددددى مرحلددددة المراهقددددة المبَِّّت

2019),Mustin). 

( ملدى أ  جواندب La Greca, Harrison, 2005وأشدارت دراسدة االجيركدا وهارسدو ا )

ومانسدديكة واليدداِات فدى مرحلدة  المراهقددة نتنبكدل بدلعراب االكتئدداب متعددكدة مدن  العالِدات الرم

اددهم للقلددق  والقلددق لدددى المددراهقين، ونُسددهم بشددَّل فريددد فددى مشدداعر ال دديق الدددكاخلى، ونُعرِّت

 االجتماعى واالكتئاب.

 ,Balázs ويددرى ابددالزا و امَّلددوزىا واكريسددتينىا واهددوفنا واكددارلىا واسدديرما ا

miklos, kereszteny,) (Hoven, carli, wasserman, 2013  أ  االاطرابات النفسيكة من عوامل
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دةن اادطرابات القلدق واالكتئداب لددى ،  المدراهقين الاطر الر"يسة لسمدلوكيكات المدراهقين خاصك

فقد أُجريا دراسة كا  الهدف منها هو معرفة مدى االكتئاب والقلق لدى المراهقين وعالِتهدا 

ددعف الددوظيفى واالنتحددار، فَّانددا نسددبة انتشددار القلددق ونسددبة انتشددار االكتئدداب  %5,3 بال ك

 .لدى المراهقين 22,5%

 نتمثكل مشَّلة البحا الحالى فى محاولة ايجابة عن التساؤا اانى  

ما مددى انتشدار االنحرافدات الجنسديكة واالكتئداب والقلدق لددى الد مكور وايندا  والعيِّتندة -

 الَُّليكة؟

الأ نكَّتالايباث:ال
 نتمثل فى ااهميكة النظريكة  حيا  -أ

" ملدى 2 ت حوا مفاهيم االنحرافات الجنسيكة وااسباب التدى ندؤدِّت ( عرب للتمرا  النظر"ِّ

 مثل ه ه االنحرافات.

 ( النشا  الجنسى متزايد فى ه ه الفترة.0

راسات العربيكة فى ه ا المواوع حسب علم الباحثة 3  .( ندرة الدِّت

راسدات ( منراء البحو  الااصكة بدراسة االنحرافات 2 الجنسيكةب حيدا نوجدد ِلكدةي فدى الدِّت

 النفسيكة فى ه ا المواوع.

 -ااهميكة التطبيقيكة  من خالا النتا"ج التى يتوصل مليها البحا يمَّن أ  نسهم فى  -ب

( عمددل بددرامج وِا"يكددة للمددراهقين والمراهقددات باطددورة االنحرافددات الجنسدديكة وأنرهددا 2

 الوِايكة منها.على الفرد والمجتم" وكيفيكة 

( عمل برامج عالجيكة لهد ه االنحرافدات الجنسديكة وم داعفانها التدى ندؤنِّتر علدى نفدوم  0

راسى وعالِته باآلخرين.  المراهق الدِّت

راسة ِد نَّو  نواة لدراسات أخرى فى ه ا المجاا.3  ( أ  نتا"ج ه ه الدِّت

بلومات.  و لبة الدِّت

 اينف  كمالااإلط االاي ظفي:
االنحددراف الجنسددى, االكتئدداب ,القلق,مرحلددة  البحددا المفدداهيم التاليددة سددوف يتندداوا 

 المراهقة.

 اللفهومالاحنافافالاية وي:ال: الأاحا

التعفيفالاحنافافالاية ويال:ال•

2 " ( نعريف االنحراف الجنسى  اهو كلم نشا  جنسى فعلى أو ِولى أو خيالى، ِد يدؤدِّت

الجنسدديكة دو  النكشددوة وِبلهددا، اعتدداده المددرء وألتفدده ملددى النكشددوة الجنسدديكة، أو يهدددف ملددى اللكدد ة 
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له وانره على الممارسة الجنسديكة السدويكة والسدليمة فدى الوصدوا ملدى النكشدوة الجنسديكة أو  وف ك

ر، بمدلء راداه ودو  مكدراه أو اادطرار،  اللك ة التى نسبقها، بشدَّل ر"يسدى ومسدتمرِّم ومتَّدرِّت

" ملدى عقوبدة شدرعيكة وِانونيكدة بالسدجن أو بدالنكفى أو  فى العلن أو بالافاء، اامر ال " ِد يدؤدِّت

 (.22  0222بالقياص، أو مجتمعيكة بالوصم أو بالنب ا )الشهر"، 

فدده الهاشددمىم بلندده  االوصددوا ملددى مشددباع جنسددى بطريددق ًيددر عدداد" أو ب يددر 0 ( و يُعرِّت

 دداء والعددادة السددريكة والتانمددا زواث، ويتمثكددل االنحددراف بلشددَّاا هددى الجنسدديكة المثليكددة والبت 

 (.037  0227واالسترجااا )ال ديا ، 

( اهددو االنجدد اب المسددتمرم والمددزعج انشددطة أو لمواددوعات جنسدديكة ًيددر معتددادةا 3

 (.723  0225)جيمسو ، 

دة النكشدوة، 2 ( اهو كلم نشا  جنسى ـــدـ أو فدى الايداا ــــدـ يرمدى ملدى الوصدوا ملدى ِمك

ددد ر دا"من د نعدددوي  للسمدددلوك الجنسدددى الطكبيعدددى، بسدددبب صدددعوبات ويتَّدددرك ا، وال يَّدددو  لمجدددرك

ِات محيطة نمن" الشاص من  السملوك المقبوا فى مجتمعه ــــ أ" االنيداا عدن  ريدق  ت ومعوِّ

ااع اء التناسليكة م" فرد من  الجنس الم داير بشدر  أ  يَّدو  ذلدق الفدرد بال نداب فداالنحراف 

 (.022  0223المواوع، وفقنا لتعريف النمزوع الجنسىا )عمرا ،  يَّو  فى العمليكة أو فى

الايتعفيفالاإلجفائياليالنافافالاية وي:ال

نتبنكى الباحثة نعريفنا لالنحراف الجنسى بلنده  ميدل أو انحدراف الشداص عدنت الممارسدة 

 الجنسيكة السويكة، ويَّو  ذلق االنحراف على مستوى التفَّير أو مستوى السملوك.

الاحنافافالاية وي:الالأسب  •

 من أهمِّت أسباب االنحراف الجنسى منها  

 ( زيادة الطاِة الجنسيكة لدى الفرد.2

( ها"ل من  المثيرات الجنسيكة.0  ( نعرب الفرد )لَّمِّم

جولدة أو اانوندة(ب ولد ا 3 ( فرحة الشكاب والفتاة بلنه ِد دخل ملى مرحلة جديددة )مدن  الرم

 لكيدنا واحتفاالن بان مامه ملى ه ا العالم الجديد.يقوم )بتدشين( ه ه العادة ن

( أ  الشدداص يعلددم أندده لددن يسددتطي" أ  يُمددارب حياندده الجنسدديكة بيددورة  بيعيكددة )عددن 2

(ب انه ما زاا  البنا، وأ  الطريق   ويلب لد ا يلجدل ملدى العدادة السدريكة فدى  واث مثالن  ريق الزك

 (.232  0227م، محاولة للتافيف من )الَّمِّت المَّبوت( )ًان

( مددن أهددمِّت ااسددباب التددى أدكت ملددى فددت  أوسدد" اابددواب لالنحددراف الجنسددى، وانتشددار 5

العديد من أسباب الفساد والشم وذ، هو ًياب العقليكة المثقكفة جنسي ا، ووِوع كلِّت معلومة جنسديكة 

ة مباحدة فدى كدلِّت ااديدا  نحا  ا"لة الحالا والحرام، والعُرف والتقاليد، م" أ  الثقافة الجنسيك 

مرا ،   (.025  0223السكماويكة )عت
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( فشل اينسا  فى اب  دوافعه والتحَّمم فيها وايسراف فدى مشدباعها واالن مداب فدى 0

(. وندرى الباحثدة 220  0223ل انها وجعل الحيوا على ل كة ايشباع هدفنا فى ذانه )موسى، 

فددراغب فَّلمددا كددا  لدددى االنسددا  أوِددات فددراغ أ  مددن أهددم أسددباب االنحددراف الجنسددى وِددا ال

كثيرة، م" عدم وجود أهداف محددة، كلما كا  أكثر وِوعنا فدى االنحرافدات الجنسديةب خاصدة 

 فى حالة نوفر اينترنا، والدخوا على مواِ" الدردشة والمواِ" ايباحية.

ال:الالDSM5تص كفالاضطفاب جالاحنافات جالاية وكَّتالطب ا الي  يكلالايخ لسال•ال

 (  Fetishistic disorder) ااطرابات الفيتشيكة( 2

 (  Transvestic disorder) ( ااطراب اازياء الجنسيكة0

 (  Pedophilic disorder) ( ااطراب عشق اا فاا3

 (   Exhibitionistic disorder) ( ااطراب االستعراء2

 (  Voyeuristic disorder) ( ااطراب التليمص5

ش الجن0  .(  Frotteuristicdisorder) سى( ااطراب التحرم

 (  Sexual masochism disorder) ( ااطرابات المازوخيكة الجنسيكة7

 (  Sexual sadism disorder)   ( ااطرابات الساديكة الجنسيكة3

 (  Others paraphilic disorder( ااطراب انحراف جنسى محدكد)9

  0225()جيمسددو ،  Necrophilia))الميِّتددا(أو جمدداع coprophilia )مثددل  )شددبق البددراز

720.) 

 

 :الأشك لالاحنافافالاية وي

 Homo sexuality( الجنسيكة المثليكة   2

(ب أ"  )مثدددل(، ونعندددى الجدددنس homoالمثليكدددة  اكلمدددة مسدددتمدكة مدددن  ااصدددل اليوندددانى )

 ا ( ملددى أ  هدد0220المثلددى، أو االنجدد اب الجسددد"، والنفسددى والجنسددى، ويُشددير منتيددر )

ددد بدده  الميددطل  لددم يُسددتادم علددى نطددا  واسدد" مال فددى أواخددر القددر  التاسدد" عشددر، وُِيت

نى يف دلنن  ممارسدة الجدنس مد"  Lesbian( أو السيِّتدات)Gayالرجاا) لو  أو الالك ( ، ال ين يف ِّت

من، ولديس مدن شدرو  هد ا التعريدف  ده علدى مددى مددكة معقولدة مدن  الدزك شريق من  الجنس نفست

دده الميددطل  العلمددى  االنجدد اب كراهيكددة ال دديا  نفست ددرورة، ويددلنى فددى السِّت جددنس اآلخددر بال ك

ه) هر"،  Same Sex Attractionالجنسى للجنس نفست  (.03  0222(ا )الشِّت

 ( )التل مذ الجنسى لتع يب الشريق اآلخر(  Sexual Sadism) ( السكاديكة0

االددم بدداآلخر، والسكدداديكة  هدى  انهدديج ومشددباع جنسددى يعيشده الشكدداص مددن خددالا ميقاعده

د القسددوة  دديق الدد " يُعدددم انحرافنددا جنسددي اب بحيددا يددلنى ايشددباع الجنسددى مددن مجددرك بددالمعنى ال ك
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دا ـ لوصدف  وميالم ال ير ومي ا"ه دو  منيا  العمليكة الجنسيكة ذانهدا، ويُسدتادم الميدطل  ـ أي ن

دمد، مبدراهيم ليدا القاسدية نتكسدم بالسكداديكةا )بع  العمليكات النفسديكة الدكاخليكدةب فااندا العُ  عبدد اليك

(، والسكاديكة موجودة فى بعد  الرجداا وبعد  النِّتسداء علدى حددِّم سدواء، ويمَّدن 377  2990

نعريفُها باختيار بلنها  حبم التع يب الجنسدى للشدريق، ويُعتبدر الشكداص السكداد" بوجده عدامِّم 

فانه وسلوكه عند التعامل م" النداب حدبك السديطرة والهيمندة هو الشكاص ال " يتبنكى فى نيرم 

 (.Control and Humiliation( )Chapman,2008) والتحَّمم وايذالا

ددا  االشمددعور باينددارة الجنسدديكة النانجددة عددن محدددا  االددم والمعاندداة للشدداص  وهددى أي ن

" السكداديكة الجنسديكة  " اآلخر، وفى بع  الحداالت يمَّدن أ  نُدؤدِّت ملدى مصدابات خطيدرة أو نُدؤدِّت

ت Wright ,2010ملددى الوفدداة للشدداص اآلخددر ) ددا ـ الجمعيكددة اامريَّيكددة للطددبِّ فتهددا ـ أي ن (، وعرك

النفسى بلنها  امجموعة مدن  السمدلوكيات المرنبطدة باسدتنبا  ايندارة الجنسديكة مدن ملحدا  االدم 

 (.Robertson,Knight,2014الجسد" أو العا فى للطرف اآلخرا )

 ( المازوخيكة أو الماسوكيكة )التل مذ الجنسى للع اب( 3

دده الدد " يُمدارب الجددنس ل هانددة  هدى  امنددارة جنسدديكة عدن  ريددق نعددري  الشكداص نفست

ا، ومجبددارهم علددى النهيددق  دددمات الَّهربا"يكددة وِطدد" مجددرى التبددوم ددرب واليددعق باليك وال ك

ب ل ي اء   (.Jacobson,2010: p3اللكفظىا)والنِّتبا  مثل الَّالب، أو التعرم

 ( )العادة السريكة(  Masturbation( االستمناء )2

هددو  اينددارة الجنسدديكة ال كانيكددة عددن  ريددق احتَّدداك ااع دداء التناسددليكة )الق دديب لدددى 

ال ككر( باليد أو بوسا"ل أخرى بهدف حيوا الفرد على ذُروة اللكد ة الجنسديكة المتمثِّتلدة بحددو  

ددطة أو بيددورة ِدد ف ال سكددا"ل المنددو" لدددى الدد ككر، سددواء بيددورة خفيفددة أو بيددورة متوسِّت

  (.222، 220  2992مفر ةا )بشا"، 

 (Fetishism الفيتشيكة)( 5

احيا يَّو  الجنس هنا ًيدر مدرنب  بالشداص، ومنمدا بجدزء مدن  المتعلِّتقدات الشايديكة 

االنحددراف يسددعى جاهدددنا ملددى الدد " يمتلَّدده الشدداصب بمعنددى أ  هدد ا الشدداص الُميدداب بهدد ا 

دة النكشدوة وكلنكده يمدارب  دله ملدى ِمك سرِة جزء من مالبس المرأة، وم  ه ا الجزء يُثيرة ويوصِّت

ا من مالبسها(ا )ًانم،   (.302  0225الجنس ممارسة كاملةن )م" من سر  جزءن

دلعة مثدل  وهى عبارة عن شهوة جنسيكة المالبدس للسدل" مدن خدالا النكظدر ملدى بعد  السِّت

ددة ) د النظددر ملددى نلددق المالبددس يحددد  لدده منددارة جنسدديكة نامك  ,Kosoyالدكاخليكددة للمددرأة وبمجددرك

Corbera, 2010.) 

    (Incest) ( سفا  القربى0



 

 

(. انتشار 0202. )العزيز عزتد/ أحمد عبد ، أ.د/ أشرف محمد على شلبى ،مريم أشرف عبد التواب .أ

 ......:.... (  5( ع )3االنحرافات الجنسية واالكتئاب والقلق لدى عينة من المراهقين والمراهقات، مج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 8

(E-mail of the correspondig: nermiinsaleh96@yahoo.com) 
 
 

 معاصرةالنفسية مجلة الدراسات ال

Journal of The Current Psychological 

Studies 
 

 

 

 

مدداع بددين اا   ين مثددل الجت مهم الدددِّت ددن حددرك وهددى  ممارسددة الجددنس مدد" المحددارمب أ" مدد" م 

، فقد كا  مطلوبنا من  الفراعندة وااخا، ااب م" ابنته، كما كا  يحد  فى مي ر القديمة مثالن

(، ويُعدددم انتشددار زنددا المحددارم بددين 322، 327  2999ممارسددة نلددق العددادةا )ويسددتهايمر، 

رة، ويُمَّدن  اافراد والمجتمعات من  الظكواهر السكلبيكة المرايكة التدى يَّدو  لهدا عواِبهدا المددمِّت

ربة وشداذكة ومراديكة، وِدد أدانتده جميد" الشكدرا"" اعتبار زندا المحدارم علدى أنده عالِدة م دط

ندا بالقسدر أو بالتكراادىب فقدد يجبدر اا   من، ويدلنى هد ا الندوع مدن  الزِّت والقوانين ُمن  ِدديم الدزك

د يرة علدى ذلدق، أو زوث ااُمِّت مد" ابندة زوجتده، وهنداك حداالت كثيدرة ناشدئة  ااكبر أخته اليك

ة والنفسددديكة أو المشددداكل الفَّريكدددة أو التحدددايالت النفسددديكة عدددن نددددهور فدددى المسدددتويات الُالقيكددد

شعوريكة )  .(Spies,1997,p35الشمعوريكة والالك

بار )7   .(   Gerontophilia( التل مذ بالَّت

وفى ه ا النوع من  الشم وذ نجد أ  الشكاب ال يجد المتعة الجنسيكة مال فى ممارسدة الجدنس 

 اآلخر.م" المسنِّتين من  الجنس 

مدداع اامددوات )3 (   هددو حيددوا الشكدداص علددى المتعددة الجنسدديكة عنددد  Necrophilia( جت

مداع السديِّتدات بعدد وفدانهنك بسداعات، Aggrawal  2009ممارسة الجنس مد" المدونى ) ( وهدو جت

ومجامعتها بعد التلكمد من وفانها، وهد ا االنحدراف عبدارة عدن مدزيج مدن  االنحرافدات السكداديكة 

 يتشيكة.والف

 ( الثموليكة  9

هى  اارنداء مالبس الجنس اآلخر ونقليده على المأل، ونُ دفى أًلدب المجتمعدات علدى 

هدد ا النددوع مددن  التقليددد ايزدراءب فهددو شددىء ًيددر مقبددوا اجتماعي ددا وال أخالِي ددا، وِددد يتعامددل 

مرا ،   (.029، 022  0223المجتم" م" مثل ه ه الحاالت على أنها حاالت مرايكةا )عت

 (     Zooerasty( انياا جنسى بالحيوا )22

هو  اايشباع باالنياا الجنسى بحيوا  أو االحتَّاك به، وِد يتكا  صورة االسدتمناء أو 

ا )جدابر،  مصك الق يب أو التدليق أو اييالث فى القُبل أو الددمبر، وأصدل هد ه الَّلمدة مًريقدىض

  .(2072  2990كفافى، 

 ( )ل كة المشاهدة(  Voyeurismالجنسى )( التطلم" 22

دا مثدل  ر أو دا"م ملى مشاهدة الناب وهم يُمارسو  سلوكنا جنسي ا أو خاص  هو  اميل متَّرِّت

" ه ا عادةن ملى منارة جنسديكة وممارسدة العدادة السدريكة، ويدتمم دو  معرفدة  خل" المالبس، ويؤدِّت

 أو وعى الشكاص المراِ با.

 ( )االستعراء(   Exhibitionismنسى )( االستعراب الج20
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ر أو دا"م نحو كشف ااع اء الجنسيكة ال كانيكة لل ُرباء ًالبندا مدن  الجدنس  هو  اميل متَّرِّت

دددا حالددة مدددن  اينددارة الجنسددديكة وِدددا  ددة، وال نحدددد  دا"من اآلخددر، أو للنددداب فددى اامددداكن العامك

 Timesفدى أوِدات الَّدرب العدا فى) االستعراء، وِد يَّشف ه ا الميل عن نفسه بسلوك علنىم 

of emotional distressِات  ويلة نالو من ه ا السملوك. ( أو اازمات فق ، نفيل بينها أو 

 ( ل كة الرمامة )الول" بااوسا (  23

وهددى  االحيددوا علددى اللكدد ة مددن مالمسددة أو شددمِّت ايفددرازات، وأحياننددا مددا يلكددل بعددُ  

ايفرازات، وينتشر ذلق بين الحيوانات البدا"يكةب ولَّن اللكد ة هندا مراى ال مها  المزمنين ه ه 

مامدة نشدوةن فدى مشداهدة  نُيب  ن وِيكة شميكة أكثدر منهدا جنسديكة، ويجدد بعد  منحرفدى لد كة الرِّت

ا عنددد الطددرف اآلخددر أو شددم را"حددة ااع دداء التناسددليكة أو الع ددر . . . . . ملدد ،  عمليكددة التبددوم

نحددراف لابددرات انفعاليكددة فددى المراحددل الفميكددة والشكددرجيكة الشكددبقيكة ا )عَّاشددة، ويددؤوا هدد ا اال

0225  022-052.) 

 (    Infanto Sexuality) ( جماع اليِّت ار22

وهو  االشمعور بالل كة الجنسيكة من خالا جماع اليِّت ار والقُيكر، وِد يتمم ذلدق باسدتادام 

يجدرا اليد ير ـــدـ  فدل أو  فلدة ــدـ بدإًراءات معيكندة، وِدد العنف بقتل الطفدل فقد ، أو ِدد ا

دداا ) (. 379  0225ًددانم، حسددن  يتركدده عقددب الممارسددة أو يقتلدده أو ي ددربه اددربنا ُمبرحن

در مدن أجدل ممارسدة الجدنس، ويُيداحب  ا ـ على أنه اسدتعماا اا فداا والقُيك ف ـ أي ن اويُعرك

تدل الطفدل أو ادربه ِبدل أو أننداء أو بعدد االعتدداء ذلق أحيانندا بعد  السكداديكةب فدال مدان" مدن ِ

ت، وأخد ه اا فداا  مداع الطبيعدىِّ عليه، ويُعتبر ه ا الشم وذ فقدا  نقدة المدري  بقدرنده علدى الجت

هب بحيدا ال يسدتطي" االخدتال  بدل"  بديالن عن اعفه، وأحياننا ما يَّو  السبب نعلمقه الشديد بلُمِّت

م  (.Ismond. rosen,1996,p37ات، ونُمثِّتل أُمه فى ذهنها )امرأة نااجةب انها من  المحرك

 احتة   جالاينخت فتالتىالتفوكفالاحنافافالاية وي:

:الاحتة هالايبكويوجيالتيالتفوكفاحنافافالاية وي. الأاحا

رة لالنحراف الجنسى، وهى    وفى ه ا االنجاه نتناوا الباحثة أهمك العناصر المفسِّت

(، وعالِته بالسملوك ايجرامى.التَّوين الع و"م الجسد"م  •  )الفيزيقىم

 الورانة وعالِتها بالسملوك ايجرامى. •

 ( التَّوين الع و" الجسد" )الفيزيقى( وعالِته بالسملوك ايجرامى  2

بدددين التَّدددوين الع دددو" الجسدددد" والسمدددلوك  (2335-2929اربددد   سددديزار لمبدددروزو)

ت ايجرامىب وِد أنا  له عمله كطبيب فى الجيش ا ت والعقلدىِّ ت الشكدرعىِّ ت ندم أسدتاذنا للطدبِّ ييطدالىِّ

ددبا  ااشددرار وااخيددار معنددا،  بجامعددة بافيددا اييطاليكددة أ  يقددوم بفحددص عددددم مددن  الجنددود وال م

وانتهى ملى خالصة وجود صفات لددى أفدراد الفئدة ااولدى واختفا"هدا لددى الفئدة الثانيدة، ومدن 
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نبديكن  مدن خاللهدا وجدود عوامدل مشدتركة نجمد"  جهة أخرى ِام بتشدري  ُجثدا مدن  المجدرمين

بينهم، وخلص )لمبروزو( بعد كلِّت ما ِام به من بحا ونشري  ملى أ  المجرم منسدا  شداذض مدن  

الناحيتين الع ويكة والنفسيكةب فالمجرم ال " يميل ملى ارنَّاب الجرا"م الجنسيكة يتميكدز بيدفات 

 ع ويكة معيكنة، مثل  

 ين..  وا ااُذن2

 . فر حة اانف وااامتها.0

 . نقاُرب العينين.3

ن.2  .  وا ال ِك

 . اناساف الُجمجمة.5

فات ااخرى التى نظهدر عندد الشداص المنحدرف بشدَّل  وذلق باياافة ملى بع  اليِّت

ديق أبعداد الدرأب، و دوا الفَّكدين،  ن والجسدم، وات عامِّم مثل اداامة ااندف، ونددرة شدعر الد ِك

فات ااخرى )الا ر، وبروز الوجنتين وًي  (.70، 77  0223رها من  اليِّت

ال(الايوااثتالانالقته الب يوُّ وكالاإلجفالي2)

عن  ريق المقارنة بين اآلباء واابناء وبين ااخوة منب حيدا  Goringا حاوا جورنج 

سددلوكهم ايجرامددى أ  يُثبددا وجددود ميددل مددورو  ملددى ايجددرام، كمددا حدداوا أ  يُدددلِّتل علددى أ  

ظددروف البيئددة كعامددل مجرامددى لدديس لهددا سددوى أهميكددة اددئيلة، وِددد أنبددا  مددن عدددكة مقارنددات 

، %02ين اآلباء واابناء فدى السمدلوك ايجرامدى هدى أجراها فى ه ا السبيل أ  نسبة التشابُه ب

وهددى نقريبنددا نفددس نسددبة التشددابُه بيددنهم فددى  ددوا القامددة، ولددو  العينددين والشكددعر وًيرهددا مددن  

، وهد ه %25المظاهر الفسيولوجيكة، كمدا أ  نسدبة نشدابُه ايخدوة فدى سدلوكهم ايجرامدى هدى 

ا ـ نَّاد نَّو  هدى نفدس نسدبة التشد ابُه بيدنهم مدن  الناحيدة الفسديولوجيكة، ولقدد رأى النسبة ـ أي ن

)جورنج( أ  ه ا التشابُه فى السملوك ايجرامى ال يمَّن نفسيره مال بعامل الورانة أو بظدروف 

البيئددة أو بدداامرين معنددا، نددم حدداوا )جددورنج( أ  يُقلِّتددل مددن أهميكددة العوامددل البيئيكددةب فقسكددم هدد ه 

يددد، والظمددروف االجتماعيكددة، وهددى الفقددر والجهددل ومسددتوى العوامددل ملددى نددوعين، همددا  التقل

 (.30  2992المعيشةا )منيور، 

ت خلل فى كروموسومات   هدو الجدنسل لق يشير علماء الَّروموسومات ملى أ  وجود أ"ِّ

 .المنحرفين بع  عند الجريمة عن المسئوا

ا: ال:احتة هالايوُّ وويالتيالتفوكفالاحنافافالاية ويالث نك 

دد  علمداء السمدلوكيكة علدى الدتعلمم والبيئدة وكافكدة الظمدروف بهدا نُسدهم فدى نوجيده احيا يؤكِّت

الفرد ملى الجنسيكة السويكة أو المثليكة أو أ"  ريق أو مسلق من اروب االنحرافات الجنسديكة، 

ال يعدرف  فمثالن نؤمن النظريكة السملوكيكة بل  كلك شىء متعلكم من  البيئة، وأ  اينسا  حين يُولدد
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دددواب مدددن  الاطدددل، وهندددا يتجلكدددى دور البيئدددة والمحيطدددين بالشددداص فدددى ممدددداده بدددبع   اليك

المعلوماتب بل م  الشاص ـــ مثالن ــــ من خدالا مالحظتده للنمداذث فدى بيئتده فإنده يتدلنكر بهدم 

 ويقت ى بهم، مادافة ملدى ااسداليب ااخدرى التدى نُمارسدها البيئدة علدى سدلوكيكات معيكندة مدن

ِبيددل المَّافددلة والثكددواب والعقدداب، فمددثالن العقدداب اليددارم علددى سددلوكيكات الجنسدديكة الطفليكددة فددى 

اليِّت ر بسبب كراهيكة لها، فإذا ما نقابلا م" خبدرات لد كة أو سدارة لسدلوكيكات الجنسديكة المثليكدة 

(. وندرى الباحثدة 332  0225ًدانم، حسدن فمن  المحتمل جد ا أ  يُيب  الفدرد جنسدي ا مثلي داا )

أنه يجب على اآلباء مراِبة أبندا"هم فدى اليد ر ونعلديمهم اليدواب والاطدل، فدإذا فعدل الطفدل 

سلوكنا جنسي ا، فيجب على اآلباء واامهات معاِبته حتى ال يسدلق مثدل هد ا السدلوكب ا  عددم 

اهو  العقدداب  يجعددل الطفددل يددرى ـــــددـ مددن وجهدده نظددره ــــددـ أ  هدد ا السددلوك  سددلوكنا صددحيحن

 المسئوا عن الجريمة عند بع  المنحرفين.

 

 التع كبالن ىالل السب :ال

ات انتقادات كثيرة ملى النموذث البيولوجى، ومنها    لقد ُوجهِّت

 ( مهماا عامل البيئة وأنره فى نحديد السملوك.2

( فمن  اليعب نقبمل فَّدرة وراندة بعد  السمدلوكيكات كدـ)السملوك ايجرامدى( مدن خدالا 0

ينيكدددة واالجتماعيكدددة والثقافيكدددة واالِتيددداديكة الج ينددداتب ا  الجريمدددة ظددداهرة لهدددا جوانبهدددا الدِّت

 والسياسيكة.

ينامى للسمدددلوك المنحدددرف، وال بدددالتنظيم 3 ( لدددم يهدددتمِّ االنجددداه البيولدددوجى بالتفسدددير الددددِّت

 (.25  0223، سر"االنفعالى للدكواف" التى يمَّن أ  نَّمن وراء أساليب التوافق السيئ )

الث نكا :اللفهومالاحوتل  .ال

التعفيفالاحوتل  :ال•

(على نطا  واس" فى اللم ة اينجليزيكة واللم دات Depressionايُستادم ميطل  االكتئاب)

ااجنبيكة ااخرى للتعبيدر عدنت االكتئداب النفسدى وعدن بعد  المعدانى ااخدرى فدى المناسدبات 

الميددطل  علددى الَّسدداد واالنَّمدداش فددى المعددامالت الماتلفددةب ففددى علددم االِتيدداد يدددام هدد ا 

 ، الماليكة، وفى علم اارصاد الجويكة هو نعبير عن حالة الطقس، ويعنى حدو  مناف  جدو"ض

وفددى علددم وظددا"ف ااع دداء هددو نعبيددر عددن نندداُِص فددى وظددا"ف بعدد  ااجهددزة الحيويكددةا 

 (.03  0222)الشربينى، 

مددن مددادكة  )كدداب(، وكلبددة يعنددى  ن يكددرت نفُسدده  نعريددف االكتئدداب ل ددةن  االكتئدداب مددلخوذي 

وانَّسرت من شدكة الهمِّت والحز ، فهدو كداب وكئيدب، وأكداب فدال ب أ" أحزنده، واكتدلب وجده 

(،  Painful experiencesاارب  ن يكدددر وادددرب ملدددى السكدددواد، والَّلبدددة  الُحدددز  الشدددديد)
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دد" وانطددوى ، وانقددب  الرجددل علددى نفسدده واالكتئدداب مددرادف لالنقبدداب، وانقددب  يعنددى نجمك

 (.07  0220، علىاا  بالحياة فاعتزا، وانقب  على القوم هجرهم )

( بلنه احالددة مددن  الشكددجن  فدده )عبدددُ المطلددب القريطددىم ا  عرك نعريددف االكتئدداب اصددطالحن

المتواصل والحز  المستمرِّت ال يدرك الفرد ميدرها علدى الدرًم مدن أنهدا ندنجم عدن خبدرات 

ت به. . . . ويُعدم االكتئاب خفيفنا أو متوسِّت   الشدكة من أكثدر أليمة  وأحدا   مؤنِّترة انفعالينا ِد مرك

ا بعد القلق، وعادةن ما يحد  لدى اينا  أكثر منه لددى الد مكورا  االاطرابات شيوعنا وانتشارن

 (.239  0222)مسماعيل، 

فه )ًريب عبد الفتا ( بلنده  اخبدرة وجدانيكدة ( ذانيكدة نتبددكى Emotional experience) عرك

ادا، والشمددعور بالد كنب، وعدددم  فدى أعدراب الاددوف، والتشداؤم، والشمدعور بالفشددل، وعددم الرِّت

ت الدد كات، وميدد اء الدد كات، واالنسددحاب االجتمدداعى، والتددردمد، وصددعوبة النكددوم، والتكعددب،  حددبِّ

ا فُقدا  الشهيكة العيبى)  (.222  0223، ا )فايد Anorexia nervosa)وأخيرن

 

 

o الايتعفيفالاإلجفائيالينفهوماليالوتل  :ال

ر الد " ييداحبه ألدم نفسدىض شدديد مد" ايح سداب هو حالة من  الُحز  المستمرِّت ال ير ُمبدرك

 باليلب والوحدةوفقدا  اامل.

الأنفاضالاحوتل  :ال•

 نوا م، وهى النكواحى التالية   نال  نتجلكى ااعراب الشكا"عة أو ااساسيكة لالكتئاب فى

 % نوع العرب ااعراب م

2  

 

 

 

 

 

ااعددددددددددددددددراب 

 الجسميكة

 ااطرابات النكوم -

ر -  االستيقاظ المبَِّّت

 نقص الوز  -

عنانددددة واددددعف الشكددددهوة -

 الجنسيكة.

أعددددراب ِلبيكددددة وعا"يكددددة -

-30  2932،  يعقدددددددددوب)

37.) 

ااددددددددددطرابات حسدددددددددديكة -

 عيبيكة 

 .ُصداع-

92% 

32% 

72% 

02% 

02% 

 

 

 

52% 

52% 

22% 
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 .ًثيا -

  ما نبدما-

05% 

0  

 

 

 

ااعددددددددددددددددراب 

 النفسيكة

   اار -

 القلق-

   االكتئابى المزاث-

   وال كنب بالوحدة الشمعور-

م بال كجر الشمعور-  والتبرم

 .والنحيب والعويل البَّاء-

 الطويددددل،)  الدددد كات ُكددددره-

2932  02.) 

73% 

75% 

30% 

09% 

30% 

 23% 

3  

 

 

 

 

 

 ااعددددددددددددددددراب

 االنفعاليكة

زاث-    كئيب ِانم، متدنِّتى، م 

 وعددم ويدلب، مندم مشاعر-

 بفقددددددد ومحسدددددداب واِعيكدددددة

  الدمو 

" ونهيج، ِلق-    وبَّاء نفجم

 (.37  2932 يعقوب،)

 .الحسم وعدم التردمد-

 اافَّدددار وامتدددداد التشددداؤم-

 .السكوداء

 عددددنت  الدكافعيكددددة انافدددداب-

 .المعتاد

 االنتحاريكددددددددددة اافَّددددددددددار-

 ، الحسددددددددين) الوااددددددددحة

0220  300.) 

92% 

32% 

 

72% 

 

الأسب  الاحوتل  :ال•

، ومدن أهدمِّت أسدباب االكتئداب  ال يحد  االكتئاب بطريقة عفويكة، ال بُددك أ  يَّدو  لده سدببي

 النفسى  

 . االحبا  )خيبة اامل(.2

 . عدم نقدير النكفس.0
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 . المقارنات العادلة.3

 . المرب الجسد".2

 (.07، 20  2990. ااطرابات وظا"ف الجسم البيولوجيكة )فهيم، 5

   الاحتة   جالاينخت فتالتىالتفوكفالاحوتل

ال(الاحتة هالاينعفتيالتيالتفوكفالاحوتل  :ال1

س المدرسة أو االنجاه المعرفى لتفسير االكتئداب، وفدى كتابده  Beckايعتبر )بيق  ( مؤسِّت

 .2907بيكة والنظريكة( ال " صدر عام )االكتئاب  النكواحى الَّلينيَّيكة والتجري

ى بنظريكدددة التشدددويه المعرفدددى  ن نظريكدددة والتدددى نُسدددمك وافتدددرب )بيدددق( فيدددوالن نت دددمك

(ب حيددا نددرى هدد ه النظريكددة أ  هندداك نالنددة Cognitive distortionin depressionلالكتئدداب)

فدرد ل انده، ونظرنده ملدى نماذث معرفيكة أساسيكة نعمل على أ  نَّدو  االكتئداب، وهدى  نظدرة ال

ى )بيددق( هدد ه النكمدداذث بددـ)الثالو  المعرفددى()  )العددالم المحددي ، ونظرندده ملددى مسددتقبله، وس ددمك

cognitive tria( 07  0222، حامدا.) 

افيرى المَّتئب عالمه وذانه ومستقبله بطريقة سالبة، وكلكما أصب  ه ا الثالو  ًالبندا أو 

ا كددا  المددري  أكثددر اكتئابندد ا، ونظهددر أعددراب أخددرى ًيددر معرفيكددة لالكتئددابب ا  مسدديطرن

الشاص يشعر بالنكب  أو يعتقد أنه منبدوذ، فيشدعُر بدالحز ، كمدا يبددو أ  المطلدوب نجنمدب مثدل 

ة ونتكحددد مدد" مشدداعر الشمددعور  هدد ه المشدداعر، وعندددما نَّددو  هدد ه المشدداعر فددى زيددادة مسددتمرك

فتدزداد رًبانده لالنتمداء مدن أجدل الهدروب  (Worthlessnessبالعجز وعددم ايحسداب بالقيمدة)

 (.030  2999من ه ا المييرا )موسى، 

 

ال(الاتة هالايتا كلالاي فويالتيالتفوكفالاحوتل  :ال2

دا للتفاُعدل بدين الددكواف"  رة من  التحليل النفسى لالكتئاب بيفته نتاجن ننظر النظريكات المبَِّّت

ًبات( والجوانب الوجدانيكة، بمدا فيهدا  مشداعر الد كنب، والاسدارة فدى العدالم ااوا مدن  )أو الرك

 العمر.

ـــدددـ وهدددو أحدددد علمددداء التحليدددل النفسدددى المرمدددوِين  Abrahamاوِدددد عبكدددر  )أبراهدددام( 

وا بتطبيقات ه ه النظريكة فى مجداا فهدم اامدراب العقليكدة وال مها (ـــدـ  رين، ممن اهتمم والمبَِّّت

وفق نظرنه التى نتبلور حوا العالِدة بالموادوعات التدى  عن ه ه النظريكة التحليليكة لالكتئاب

ا مدن  االهتمدام نحدا فئدة مدا  نحبمها، فه ه العالِة التى يفرد لها المحلِّتلدو  النفسديمو  ِسدطنا وافدرن

در للرًبدات  ى بدراسدة العالِدة بالموادوع عنددما ال يجدد الشكداص نلبيضدة ل راداء المبَِّّت يُسمك

ت. الجنسيكة ومشباع حاجانه ل ت فإنه يشعر بال  دب والَّراهيكدة والعدداء نحدو موادوع الحدبِّ لحبِّ

ال  بفعل مشاعر الد كنب ملدى الدداخل أ" نحدو الد كات، وهد ا  ولَّن ه ا ال  ب والَّراهيكة يتحوك
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هو االكتئدابب لهد ا نجدد أ  االكتئداب لددى النظريكدة التحليليدة مدا هدو مال حندقي وً دبي بسدبب 

فاع ايحبددا  وخيبددة اامددل فددى  ا بسددبب اليكددات الدددِّت ت، ولَّندده ً ددب يتحددوك مشددباع الحاجددة للحددبِّ

فاع عنت ال كات ملى اكتئابا )مبراهيم،  شعوريكة التى يقوم بها الفرد للدِّت  (.37-30  2993الالك

فينظدرو  لالكتئداب نظدرة أكثدر شدموليكة  Bebringأما التحليليو  الجدُد من أمثاا بيبرنج 

الااصيكة ااساسيكة الواسعة لالكتئاب نتمثكل فى العجدز عدن نحقيدق ومعاصرةب حيا يرو  أ  

 (.52  0229طمموحات )ميطفى، الحاجات وال

 

اللفهومالاي   :الالث يثا :

نينيكة  Anxiety)نعريف القلق لُ ةن  يرج" أصل ميطل  القلق) التدى Angerملى الَّلمة الالك

فه المعجم  كده، أزعجده، فلدم نعنى الَّبا أو االختنا ، ويُعرِّت ب أ" حرك الوسدي   بلنده ِ لدق  الشكدىء 

د،   (.90  0223يستقرك فى مَّا  واحد، ولم يستقرك على حاله )محمك

ف والتدونمر  - ت النفسدى هدو  احالدة التادوم والقلق حسب نعريف الجمعيكدة اامريَّيكدة للطدبِّ

بدل ايدراكا )كرميدا ، وعدم االرنيا  التى ندنجم مدن نوِمد" خطدر مجهدوا الميددر وًيدر ِا

0227  9.) 

o الايتعفيفالاإلجفائيالينفهومالي    :ال

هددو صددوت مددبهم أو هددو حالددة مددن عدددم االرنيددا  نتيجددة وجددود خطددر مددبهم، وييدداحبه 

هنيكة. احة ال ِّت  شعور بالاوف المبهم وعدم الرك

الأنفاضالاي   :•ال

 . ااعراب الع ويكة.2

 خفقا  القلب. -أ

 التكعب بسرعة.-ب

 القدرة على التنفمس.عدم -ت

 العيبيكة.- 

 (.302  0227، ميطفىاالم اليكدر )-ث

 . ااعراب النفسيكة  0

 ِلكة النكوم. -أ

 التكعب.-ب

 الاوف من  الموت.-ت

 الشمعور بالتونمر.- 

 (.25  0223الشمعور باالنفياا عنت الواِ" )مَّنز"، -ث
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 أسباب القلق  •

شعور".. التهديد 2  الالك

 . التهديد ال " نفراه بع  الظمروف البيئيكة.0

دة لمَّانددة الفددرد وأهدافدده، وااحدددا  المثيددرة 3 . نَّددرار المواِددف ال يددر مشددبعة أو المهدددِّت

فاعيكة.  للاوف من انهيار العمليكات الدِّت

 (.305  0227، عبد المعطى. انعدام اامن وعدم النم ج )2

ال:تفوكفالاي   الاحتة   جالاينخت فتالتى

ال(الاحتة هالايوُّ وويالتيالتفوكفالاي   :ال1

اِامات النظريكة السملوكيكة على نحليل السملوك ملى وحدات من  المثير واالستجابة، والقلق 

ت يمدمنا بلساب دافعى للتوافدق، مدا دام أنندا نابدره كابدرة ًيدر سدارة وأ"  ر السملوكىِّ فى التيوم

دا ـ باعتبداره يمددمنا بلدلكدة  خف  للقلق يُنظر مليه كهدف له أهميكته، كمدا يُنظدر ملدى القلدق ـ أي ن

ر  دة للتوافق، فدالتعلمم الشكدر ىم الَّالسديَّىم عندد )بدافلوف( يمددمنا بتيدوم نستثير ميَّنزمات متعدِّت

( أ  العُيدداب 2973عددن اكتسدداب القلددق مددن خددالا العُيدداب التجريبددى، ويددرى سدديِّتد ًندديم )

فات التالية    التجريبى يتميكز باليِّت

جة اد   وندونمر وصدراع، ففدى جميد" التجدارب مدن هد ا م  السملوك العُيابى هو نتي-أ

زة،  ددة شددقض أ  صددراعنا مددا ِددد ظهددر بواددو  بددين نزاعددات الفعددل المعددزك القبيددل فإندده لدديس نمك

زة.  ونزاعات الفعل ال ير معزك

قاب من أ" نوع كا . -ب ن العت  م  السملوك العُيابى يتميكز بالقلق، وه ا يت مك

ى يتكسم بمجموعة من  ااعراب التى نعتبر ًير عادية فدى نظدر م  السملوك العُياب -ت

 المعايير االجتماعيكة.

ويرى السملوكيمو  )بافلوف، وا سو ( أ  القلق يقوم بدور مزدوثب فهو من ناحية يُمثِّتدل 

ا  ، ومن ناحية أخرى يُعدم ميدر نعزيز، وذلق عن  ريدق خفد  القلدق، وبالتدالى Driveحافزن

قاب  ت السملوك ًير المرًدوب فيده، وبالتدالى يتولكدد القلدق الد " يعددم صدفة فإ  العت " ملى كفِّ يؤدِّت

" ملددى نعددديل السمددلوك، ولعددلك مددا أككددده السمددلوكيمو  أ  القلددق هددو اسددتجابة  نعزيزيكددة سددلبيكة نُددؤدِّت

د ميدر القلق عند الفردا )  (.05 -02  0222، عثما شر يكة مؤلمة نُحدِّت

الا كلالاي فويالتيالتفوكفالاي   :ال(الاتة هالايت2

( ـــدـ أ  Sigmund freudايعتقد المحلملو  النفسيمو  ـــ وأكثرهم ُشهرة سيجمنود فرويدد )

وعددى، فيتعامددل القسددم الددواعى مددن   العقددل البشددر"ك يتَّددوك  مددن عناصددر ماتلفددة  الددوعى والالك

ددعب التعامددل ًبددات، مذا كددا  مددن  اليك ماغ مدد" المادداوف والرك أحياننددا مدد" هدد ه المادداوف  الدددِّت

وعدى بددالن  ًبات، يحاوا الفَّر أ  يقوم بدفن نلدق التدى ال يسدتطي" التعدايُش معهدا فدى الالك والرك
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مددن محاولددة حلِّتهددا. ولَّددن لسددوء الحدداِّت ِددد ال يُجددد" هدد ا نفعنددا، فعندددما نحدداوا هدد ه الرًبددة أو 

ويد( وال " عمل فدى أسدتراليا الاوف أ  نُعبر عن نفسها يُنتج عنها ِلقب فاعتقد )سيجموند فر

فى بداية القر  العشدرين أ  اادطرابات القلدق فدى بعد  النسداء اللكدوانى عدالجهنك نعدود ملدى 

رًبددات جنسدديكة لددم يددتمَّكن  مددن  التعددايُش معهددا أو مناِشددتهاب انهددا ال نعتبددر مددن شدديم النِّتسدداءا 

 (. 00-05  0223)مَّنز"، 

ال

اللفهومالاينفا  ت.الاابعا :

نيندى  Adolesenceمعنى المراهقة لُ دةن   ، وهدى الفتدرة Adolescereمشدتقكة مدن  الفعدل الالك

شدد ) ( سدنةب أ" منهدا نعندى االنتقدداا 02التدى نمتددم مدن بددء البلدوغ، وننتهدى ِانوننددا فدى سدنِّت الرم

شد )حافا،   (.22  0222التدريجى من  الطفولة ملى الرم

فهد ا  عرك ( بلنهدا  الفتدرة التدى نلدى الطفولدة، 2932ا محمدود )نعريف المراهقة اصدطالحن

شدد، وهندا يعتدر" الفدرد )الفتدى أو الفتداة( ن يمدرات أساسديكة  ونق" بين البلوغ الجنسدى وسدنِّت الرم

ه الجسدددمى والعقلدددى واالجتمددداعى واالنفعدددالى  ت واادددطرابات شدددديدة فدددى جميددد" جواندددب نمدددوِّ

 (.25  29332)محمود، 

اللفهومالاينفا  ت:ال

فها  كلض من   عرك

 Erikson(  2903أريَّسو  ) -

قبة عمليكة البحا عنت ال كاتا.  احت

 Good(  2973كود ) -

افترة من فترات نمو اينسا ، نحد  بين النم دج والبلدوغ، ونمتددم بيدورة نقريبيكدة بدين 

 ( سنةا.02( سنة من  العمر وحتى )23-22)

 Hanks(  2972هانَّس ) -

شد، نمتددم بدين )االفترة االنتقاليكة بي ( سدنة فدى الد مكور، و 05 -22ن مرحلتى البلوغ والرم

 ( سنة فى اينا ا.20-02)

 ( 0222معجم علم النفس ) -

شددد،  امرحلددة مددن حيدداة اينسددا  بددين الطمفولددة التددى نَّملهددا هدد ه المراهقددة وبددين سددنِّت الرم

الت جسميكة وسيَّولو  جيكة.ويُقاا عنها )مطل" الفتوى(، ونميِّتزها نحوم

ويحد  ه ا االنتقداا خدالا سدنين  ويلدة وحددوده الواِعدة علدى وجده التقريدب بدين سدنِّت 

 (.32  0220، العباد"( سنةا )02-23( سنة، وسنِّت )22-23)

 Hurlockهيرولوك  -



 

 

(. انتشار 0202. )العزيز عزتد/ أحمد عبد ، أ.د/ أشرف محمد على شلبى ،مريم أشرف عبد التواب .أ

 ......:.... (  5( ع )3االنحرافات الجنسية واالكتئاب والقلق لدى عينة من المراهقين والمراهقات، مج )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 18

(E-mail of the correspondig: nermiinsaleh96@yahoo.com) 
 
 

 معاصرةالنفسية مجلة الدراسات ال

Journal of The Current Psychological 

Studies 
 

 

 

 

فها بلنها  امرحلة نمتدم من  النم ج الجنسى ملى العمر ال " يتحقكق فيه االستقالا عن  عرك

بار، و  هى عمليكة بيولوجيكة فى بدايتها اجتماعيكة فى نهايتهاا سلطة الَّت

 .Medinnusماديناب -

فها بلنها  امرحلة نبدأ بظهور عالمدات النم دج الجنسدى فدى جواندب النمدو الجسدمى  عرك

بددار فددى أًلددب ااحددواا علددى أندده  واالجتمدداعى، وننتهددى عندددما يقددوم الفددرد بتددولِّتى أدوار الَّت

 (.03  0222، راج شاص بالغا )

 نعريف منجلش وانجلش   -

ت مددن بدايددة البلددوغ الجنسددى أى  هددى  افتددرة أو مرحلددة مددن مراحددل النممددو الَّددا"ن البشددر"ِّ

ن وث ااع اء التناسليكة لدى ال ككر وااُنثدى وِددرنها علدى أداء وظا"فهدا ملدى الوصدوا ملدى 

 (.25  0225اكتساب النم ج. ا )العيسو"، 

o الايتعفيفالاإلجفائيالينفهومالاينفا  ت:ال

شدددد، نحددددمدها مجموعدددة مدددن  الت يمدددرات النفسددديكة  هدددى مرحلدددة نبددددأ بدددالبلوغ وننتهدددى بالرم

والجسميكة والجنسيكة والعقليكة واالنفعاليكدة، وهدى مرحلدة بيولوجيكدة فدى بددايتها، واجتماعيكدة فدى 

 سب الثقافة التى ينتمى مليها الفرد.نهايتها، ناتلف شدكة نلنيرها من فرد ملى اخر ح

   ت وكماللفح تالاينفا  ت:•
 ا وِد ِسمها أكرم راا ملى نال  مراحل متتاليكة هى   

 ( المراهقة المبَّرة  2

 سنة التعليم ايعدادى. 25-20من 

 ( المراهقة المتوسطة  0

 سنة التعليم الثانوى.23-25من 

 ( المراهقة المتلخرة  3

 عليم الجامعى ا سنة الت 02 -23من 

 أوال  مرحلة المراهقة المبَّرة  

انتميز ه ه المرحلة بجملة من الايا"ص من أهمها الحساسيكة المفر ة للمراهدق وهد ا 

بسبب الت يرات الفيزيولوجيكة،ب حيا يتجه فيهدا سدلوك المراهدق ملدى ايعدراب عدن التفاعدل 

 ه الفتددرة الددتحَّم فددى سددلوكه مدد" اآلخددرين، أى الميددوا نحددو اينطددواء، وييددعب عليدده فددى هدد

االنفعددالى، وهدد ا مددا يسددبب لدده صددعوبه فددى التَّيددف ونقبددل القدديم والعددادات واينجاهددات داخددل 

 (.202  2930الوس  االجتماعى ال " يعيش فيه ا )ماتار، 

طة    نانينا  مرحلة المراهقة المتوسِّت
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د والتفَّيدر االبتَّدار" عندد المدراهقين، ونتسد"  ا وفى هد ه المرحلدة ينمدو التفَّيدر المجدرك

المدارك وننمو المعارف، ويستطي" المراهق وا" الحقا"ق م" بع ها البع  ونزداد القددرة 

على التحييل وعلى نقدد مدا يقدرأ مدن معلومدات، ونددام البحدو  علدى أ  ِدراءات المدراهقين 

دهم بالمعلومددات والابددرة فددى اددوء ميددولهم وخبددرانهما  ت ندددور حددوا الَّتددب العامددة التددى نددزوِّ

(. وندرى الباحثدة أ  فدى هد ه المرحلدة يقدف المراهدق أمدام نفسده، 092  2930، عبد السدالم)

ويالحددا المراهددق الت يددرات الَّبيددرة علددى صددعيد الجسددمب سددواء للفتددى أو للفتدداة،وفى هدد ه 

المرحلة يجب أ  ن رب القدوة الحسنة، ف ياب القدوة والتوجيده مدن أخطدر مدا يمَّدن أ  يدؤنر 

 المراهقين فى ه ه المرحلة.بالسلب  على 

رة    نالثنا  مرحلة المراهقة المتلخِّت

انُعدم ه ه المرحلة مرحلة االنتقاا من المراهقة المتوسطة ملدى النم دجب أى القددرة علدى 

شدد، وهدى نقابدل مرحلدة التعلديم الجدامعى، ولعدل أبدرز مدا  المواجهة المناسبة لمطالب حياة الرم

يات التوافقيكدة نمتاز به هد ه المرحلدة نتمثكد ل فدى محاولدة الفدرد الت لمدب علدى الميداعب والتحددِّت

التى نواجهه واجتيازها بنجا ، حتى يتسنى له التَّيمدف مد" متطلبدات المرحلدة النما"يكدة التاليدة، 

كما أنها نتميز بتبلور انجاهات الفرد ميدزاء الشدئو  السياسديكة واالجتماعيكدة ومزاء العمدل الد " 

(. وندرى 232  2993، عريفجوبوصوله ملى مرنبة سويكة من  المرونة العقليكة ا )يسعى مليه، 

الباحثدة أنده بدالرًم مدن حددو  الن دج الجنسدى الد " يالحدا فدى هد ه المرحلدة مال أ  هد ا ال 

دا بدل   يعنى بال رورة  أ  المراهق ِد وصل ملى الن ج الَّاملب فدال نسدتطي" أ  نجدزم  نمامن

 ا من رواسب المراهقة .المراهق  نالص نها"ي  

الأ نكَّتاللفح تالاينفا  تالاحو سكته :ال•

. ينظددر العلمدداء عددادة ملددى الثددروة علددى أنهددا نوعددا   نددروة ماديكددة أو  بيعيكددة، ونددروة 2

بشددريكة منسددانيكةب أمددا الثكددروة الماديكددة الطبيعيكددة فهددى  كددلم مددا يوجددد فددى بددا ن اارب أو علددى 

وأمدا الثكدروة البشدريكة اينسدانيكة، وهدى  النداب أو البشدر ومددى  سطحها أو فى أعما  البحدار،

 ِدرنهم على است الا الثكروة الطبيعيكة واالستفادة منها لاير اينسا  ورفاهيته.

. نتمثكل الثروة البشريكة أكثر ما نتمثكل فى الشكباب فدى سدنِّت المراهقدةب انهدا السدنم الد " 0

راسة التى يلتحق بها أو المهنة التى يعمل بها.ياتار فيها الفتى أو الف  تاة نوع الدِّت

زمدة ل نقدا  3 . نعتبر فترة المراهقة المرحلة التى يتعلكم فيهدا الفدرد المهدارات الفنيكدة الالك

 مهنة أو حرفة معيكنة.

المرنبطدة . كما أنهدا السدنم الد " يتبلدور فيده االنجاهدات العقليكدة والالقيكدة واالجتماعيكدة 2

بالعمل واينتاث والمجتمد"، وكدل ذلدق يجعدل مرحلدة المراهقدة علدى أكبدر جاندب مدن  ااهميكدة 

 سواء بالنسبة للمجتم" أو بالنسبة للفرد نفسه.
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دم فيها الفرد نفسده ليبددأ العطداء للمجتمد"ب 5 . ومن زاوية أخرى سنجد أنها الفترة التى يُعت

لزمنددا ببدد ا أِيددى الجهددد للحفدداظ علددى هدد ه الطاِددة ولدد لق فددإ  وجهددة النظددر االجتماعيكددة نُ 

 (.333 -337  2990كفافى،جابرو اينسانيكةا )

 

الايباوثالااي ااس جالايو ب ت:
راسددات البحددو  الباحثددة سددتعركب  خددالا مددن عليدده ا لعددا مددا حدددود فددى السكددابقة والدِّت

راسة مت يِّترات محورين نناِش    وهى الدِّت

ال:الالاألالالايناوا(الأ

الاحنافات جالاية وكَّتالتياللفح تالاينفا  ت.ايباوثال ااس جالايتيالت  ايتِّ الااي  ِّ

د ُجُمعة عبد النبى ) ( بحثنا بعنوا   نلنير بع  وسا"ل االنيداا 0222أجرت عبير محمك

لة على منارة الدكاف" الجنسى لدى المراهقين فى اوء بع  أبعداد مفهدوم الد كات لدديهم،  المف ك

وأككد ه ا البحا على أ  التطوير ايعالمى دليلي على نقدمم اامم وُرِى ح ارنهاب حيا نُتدي  

وسا"ل ايعالم الفرصة لال الع على الثقافات ااخرى، وملى عهد ِريب كا  الناب يعتقدو  

أ  المسددئوليكة عددنت التربيكددة والتعلدديم ننحيددر فددى المنددزا والمدرسددة ِبددل أ  يسددتفحل الاطددر 

ت المباشدر علدى  ت والبداِّ ايعالمىب ول لق رككز ه ا البحا على بحا أنر التليفزيدو  والمجدالك

الدددكاف" الجنسددى فيمددا يتيددل بالميددل ملدى االًتيدداب، والجنسدديكة المثليكددة، واالسددتمناء فددى  مندارة

اوء بع  أبعاد مفهوم ال كات المتمثِّتلة فى نقددير الد كات ونقددير اآلخدرين. وانك د  مدن نتدا"ج 

" ملى زيادة انتشار االنحرافات الجنسيكة واعف مفهوم الد ك  ات البحا أ  وسا"ل االنياا نؤدِّت

 (0227)صابر,نتيجة لمشاهدة الجنس. 

  انحرافددات الشكددباب، دراسددة بعنددوا  ( بددإجراء بحددا0223)مطلددق العتيبددى( ) وِددام

اجتماعيكة لألنما  وعوامدل انحرافدات الشكدباب بمحافظدة جددكة، والد " هددف ملدى الَّشدف عدن 

ى ممارسدتها، نلدق أنما  انحرافات الشكدباب بمحافظدة جددكة، ومعرفدة العوامدل التدى سداهما فد

االنحرافدددات التدددى يمارسدددها الشكدددباب داخدددل المندددزا، ونُشددداهد ونمدددارب داخدددل المؤسكسدددات 

(، علدى عيِّتندة ِوامهدا  Modern shopping) التعليميكة، ونُمدارب داخدل مراكدز التسدو  الحدديا

البحدا، ألف وسا مئة مفردة من  الشكباب ال مكور السمعوديين المقيمين مد" أسدرهم فدى مجتمد" 

واعتمددد هدد ا البحددا علددى مددنهج المسدد  االجتمدداعى بالعيِّتنددة، واعتمددد البحددا علددى االسددتبيا  

لدة  والمالحظة كلدنين ر"يسيتين فى جمد" البياندات الميدانيكدة، بايادافة ملدى المقابلدة كدلداة مَّمِّت

ها  أ  معدكا ممارسة انحرا فدات الشكدباب لها، ونوصكل ه ا البحا ملى عدد من  النتا"ج، من أهمِّت

فى نزايد، وأكثر االنحرافات ممارسدة هدى  ممارسدة العدادة السدريكة داخدل المندزا، ومح دار 
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اا ملى المدرسة أو المعهد، ومشاهدة القندوات الف دا"يكة ايباحيكدة، وال دشم فدى االمتحدا ،  الجوك

 ونيفم  مواِ" التعارف والدكردشة م" الجنس اآلخر عبر اينترنا.

ش الجنسدى 0222ود فتحى محمد )وبحا محم ( بعنوا   العوامل المؤديكة لظاهرة التحرم

ف علدى العوامدل المؤديكدة  دمة االجتماعيكة فى التعاُمل معها، والد " هددف ملدى التعدرم ودور الات

ش الجنسى ودور الادمة االجتماعيكة  ملى ظاهرة التحرم

ابعدة بجامعدة  (  البدة352فى التعامل معها، على عيِّتنة ِوامها )  مدن  البدات الفرِدة الرك

الفيوم، وِدت استادم الباحا منهج المس  االجتماعى بالعيِّتنة باعتبداره مدن أنسدب المنداهج لهد ه 

يين فى المجاا، وِدام الباحدا  راسة، وِام الباحا باستادام دليل مقابلة للابراء والمتايِّت الدِّت

دل هد ا البحدا ملدى بتيميم مقياب عنت العوامل المؤديكة ملى ظداهرة  ش الجنسدى، ونوصك التحدرم

ش  عدددد مددن  النتددا"ج لعددلك مددن أبرزهددا  أ  مددن أهددمِّت العوامددل التددى نرجدد" ملددى ظدداهرة التحددرم

ت الجنسيكة.  الجنسى، هى  الفيديو كليب ـــ اافالم السينما"يكة المثيرة جنسي ا، ومشاهدة المجالك

 ,Oliveira-Camposبيرجمددا ، مالتدداا )وأجددرى اأوليفيددرا، نددونس، مدداديرا، سددانتوب، 

Nunes, Madeira, Santos, Bregmann, Malta, 2014 بحثندا بعندوا   السمدلوك الجنسدى بدين, )

ى الدو نى المدرسدى للمدراهقين، هددف هد ا البحدا ملدى  المراهقين البدرازليِّتين، المسد  اليدحِّت

را ة معرفة السملوك الجنسى بين الطمالب ال ين شاركوا فى الدِّت سدة االستقيدا"يكة الو نيكدة لليدحك

(  بقدة ج رافيكدة نقابدل 07(، ونمك نيميم عيِّتنة لتمثيل البرازيل، ونمك نعيدين )0220المدرسيكة )

جميدد" عواصددم الواليددات، ونددمك نايدديص عيِّتنددة مددن كددلِّت  بقددة ج رافيكددة بالتناُسددب مدد" عدددد 

) ، وندمك اسدتادام المت يِّتدرات التاليدة لوصدف المدارب وفقنا العتمادها ايدار" )العدامِّ والاداصِّ

 السملوك الجنسى بين الطمالب  

ة واحدة على ااِلِّت فى الحياة عن  ريق  در  السمدؤاا   ايبالغ عن الجماع الجنسى مرك

رت بممارسددة الجددنس؟ سددنم أوا جمدداع جنسددى، بسددؤاا  كددم عمددُرك عندددما  اهددل سددبق  أ  مددرك

ا ة؟ مارسا  الجماع الجنسى اوك  مرك

عدد الشمركاء الجنسيِّتين مددى الحيداة عدن  ريدق  در  السمدؤاا التدالى  افدى الحيداة، كدم 

عددد ااشدااص الد ين سدبق وأ  ِمدا  بممارسدة الجدنس معهدم مد" النداب، ندمك مجدراء التحليددل 

ت الوصددفى للسمددلوك الجنسددى وفقنددا للمت يِّتددرات المسددتقلكة، ونددمك ِيدداب االرنبا ددات بددين المت يِّتددرا

د Pearson χ2المستقلكة والسملوك الجنسى من خالا اختبار  ، استادام االنحددار اللموجسدتى متعددِّت

الحدددود مددن أجددل نحديددد المت يِّتددرات الفرديكددة والسددياِيكة المرنبطددة بالسمددلوك الجنسددى، وأشددارت 

رسددوا نتددا"ج هدد ا البحددا ملددى أ  أكثددر مددن ُربدد" المددراهقين شدداركوا فددى السمددلوك الجنسددى وما

الجنس، وأدكى انافاب نعلديم اامهدات والعمدل ملدى زيدادة فدرص السمدلوك الجنسدى المحفدوف 

 بالماا ر.
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(بحثندا بعندوا   نقيديم الممارسدات Cherie& Berhani,2015وأجرى اشديرى، بيرهدانىا )

وااساليب الوالديكة )اآلباء واامهدات( حدوا سدلوك المدراهقين الجنسدى فدى المدرسدة الثانويكدة 

ة واامومدة  فى أديس أبابا، منيوبينا، وكا  الهدف من هد ا البحدا هدو نقيديم ندلنير أسداليب اابدوك

( مددن  المددراهقين فددى المدددارب 3322علددى السمددلوك الجنسددى للمددراهقين، علددى عيِّتنددة ِوامهددا )

ددا، ونددمك جمدد" البيانددات عددن 02-25الثانويكددة عاصددمة أنيوبينددا الدد ين نتددراو  أعمدداُرهم مددن  عامن

ريق استبيا  يتَّوك  من مجموعة من  ااسئلة حوا  الالنيداالت مد" الوالددين حدوا الجدنس  

ــددـ اامددراب المنقولددة جنسددي ا ــــددـ الحمددل أنندداء المراهقددة ــــددـ الت يمددرات التددى نحددد  أنندداء 

المراهقددة ــــددـ فيددروب نقددص المناعددة البشددريكة وًيرهددا مددن  ااسددئلة المتعلِّتقددة بددالجنس، ونددمك 

، وندمك اسدتادام االنحددار اللموجسدتى، وندتج  SPSSاستادام ااسداليب ايحيدا"يكة علدى برندامج 

( من  المراهقين مارسوا الجنس، ونالنة أرباع ال ين مارسوا الجدنس 703عن ه ا البحا أ  )

شاركوا فى ممارسات جنسيكة محفوفة بالماا ر، وأ  أساليب اآلباء واامهات لها ندلنير علدى 

ة واامومدة وهدى المونوِدة ـــدـ السم  لوك الجنسى لدى المراهقين، ويوجد أربعة أنما  من اابدوك

" ملددى انتشددار أخطددر أنددواع  المتسدلِّتطة ــــددـ المتسدداهلة ـــددـ المهملددة، والمتسدداهلة والمهملددة نددؤدِّت

 االنحرافات الجنسيكة.

واف" المؤديكددة ( بحثنددا بعنددوا   الدددك 0220وِددد أجددرى اخالددد أحمددد حسددب هللا عجددبا )

لالنحرافات الجنسيكة لدى  الب الجامعات وعالِتها ببع  المت يِّترات )دراسدة نطبيقيكدة علدى 

يدددة   دددالب الجامعدددات بواليدددة الار دددوم(، وهددددف هددد ا البحدددا ملدددى معرفدددة الددددكواف" المؤدِّت

وامهدا لالنحرافات الجنسيكة لددى  دالب الجامعدات وعالِتهدا بدبع  المت يِّتدرات، علدى عيِّتندة ِ

(منددا ، وِددد نددمك اسددتادام المددنهج الوصددفى التحليلددى، ونددمك 32( ذكددور، و)00(  الددبب )222)

دة للمعالجات ايحيا"يكة، نمثكلا فى اختبارات للعيِّتنة الواحدة، اختبدار ألفدا  استادام  ر  متعدِّت

 كرونبا ، ومعامل ارنبا  بيرسو ، ونتج عن ه ا البحا 

مة العامك  -2  ة لالنحرافات الجنسيكة باالرنفاع لدى  الب الجامعة.نتكسم السِّت

اللددة محيددا"يكة فددى االنحرافددات الجنسدديكة لدددى  ددالب الجامعددات  -0 نوجددد فددرو  ذات دت

 )وفقنا لمت يِّتر النوع، وفقنا لمت يِّتر العمر، وفقنا لمت يِّتر المستوى الوصفى(.

الجنسديكة وسد  الشكدباب ( بعنوا   االنحرافات 0227وبحا اأشرف محمد أحمد علىا )

الجددامعى، دراسددة نطبيقيكددة علددى بعدد  الجامعددات السمددودانيكة(، وِددد هدددف البحددا ملددى معرفددة 

درجددة شدديوع االنحرافددات الجنسدديكة وسدد  الشكددباب الجددامعى بالسمددودا ، ماددافة ملددى معرفددة 

الحالددددة الفددددرو  فددددى بعدددد  المت يِّتددددرات  )النددددوع، المسددددتوى العمددددر"، الدكرجددددة العلميكددددة، 

( أُنثددى، نددمك 222( ذكددر، و)222( مفحددوص، مددنهم )352االجتماعيكددة(، وبل ددا عيِّتنددة البحددا )

اختيارهددا عددن  ريددق العيِّتنددة العشددوا"يكة البسدديطة، وِدددت اسددتادم الباحددا مقيدداب االنحرافددات 
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 الجنسدديكة، ونددمك اسددتادام المددنهج الوصددفى االرنبددا ى، ونددمك اسددتادام المتوسددطات الحسددابيكة

واالنحرافات المعياريكدة، واختبدار )ت( لعينتدين ماتلفتدين، ونحليدل التبداين ااُحداد" والثمندا"ى، 

 وكانا من أهمِّت نتا"ج ه ا البحا 

 نسود االنحرافات الجنسيكة بين الشكباب الجامعى بدرجة مرنفعة. -2

اللددة محيددا"يكة بددين الدد مكور واينددا  فددى االنحرافددات -0 الجنسدديكةب  وجددود فددرو  ذات دت

فاالنحرافات الجنسيكة  )المثليكة الشكرجيكة ـــدـ السكداديكة الجنسديكة ـــدـ العدادة السدريكة ـــدـ البهيميكدة( 

نا ــــ المشاهدة ــــ زنا المحارم( ليال  اينا .  ليال  ال مكور، و)الفميكة ــــ الزِّت

بعنددا لمت يددر" العمددر والدكرجددة عدددم وجددود انحرافددات جنسدديكة بددين شددباب الجامعددة ن -3

 العلميكة.

 وجود نفاُعل دااِّم محيا"ي ا بين النوع والحالة االجتماعيكة على االنحرافات الجنسيكة.-2

 ,Shorey, Fite, Cohen, Stuartوبحددا اشددورى، فددا، جددوهن، سددتيورت، نيمبددلا )

templ, 2018 الجنسيكة، هددف  هد ا  ااِليكات( بعنوا   مدما  العنف من  المراهقة ملى البلوغ فى

( من سنِّت المراهقة ملى سنِّت IPVالبحا ملى دراسة استقرار عنف الشريق الجسد" والجنسى )

مدن جندوب شدر   77، وانحدراف معيدار" 25,20( بمتوسد  235البلوغ على عيِّتنة ِوامهدا )

ت سنوات على ارنَّاب ) راسدة اسدتقرار ( بهدم، وهد ا البحدا هدو ااوا لدIPVنَّساب لمدكة ساِّ

( الجسددد" كددا  نابتنددا ipv( بددين المددراهقين، ونددتج  عددن هدد ا البحددا أ  ارنَّدداب )IPVارنَّدداب )

(، علددى التددوالى، نددمك %0. 02، %2. 00، %0. 02، %0. 02علددى مدددار أربعددة سددنوات )

( الجنسدى مرنفعندا ipv(ب بينمدا كدا  اسدتقرار ارنَّداب )0. 23اناف  فى السنة الاامسة ملى )

(، ونُشددير النتددا"ج ملددى أ  %2. 22، %2. 20، %3. 22، %9. 22ر سددتكة أعددوام )علددى مدددا

( بدين المدراهقين فدى ااِليكدات الجنسديكةب انده مدن ًيدر IPVهناك حاجةن لتطوير التدُخالت لدـ )

 ( من مرحلة المراهقة ملى مرحلة البلوغ.IPVالمرجك  أ  نَّف )

( بحثنددا Amoo ,Ajayi ,Ajet ,Offong,2019وِددد أجددرى اأوفددنج، أجيددا، أجيددا، أمددوا )

ر ومشدداركة الطمددالب النيجيددريِّتين فددى اانشددطة الجنسدديكة الماتلفددة، هدددف  هدد ا  بعنددوا   نيددوم

( السكاديوماشدديكة )العبوديكددة واسددتادام BDSMالبحددا ملددى معرفددة الممارسددة الجنسدديكة انشددطة )

(  Verbal and emotionalظدى والعدا فى)(، وايذالا اللكف Physical torture) التع يب الجسدد"

اا الجنسى) ( بين الطمالب الجامعيِّتين، وندمك مجدراء مسد   Sexual satisfactionالستاالص الرِّت

مقطعى فى والية )الجوب( باستادام استبيا  منظكم، نمك مدارنه بدين  دالب المرحلدة الجامعيكدة 

ت باستادام التقنيات ايحيدا"يكة وحيدد المت يِّتدر ااولى فى نال  جامعات، وِد نمك نحليل البيانا

( بين الشكباب، ولم يَّن هنداك BDSMونُنا"ى المت يِّتر، وأشارتت النتا"ج ملى انتشار ااطراب )

 فر ي فى نسبة االنتشار بين ال مكور واينا .
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ااس ج:  تع كبالن ىال ذهالايفلتاللَاالايباوثالااي  ِّ

 الباحثة ما يلى  من خالا استعراب البحو  السابقة نرى

من حيا الهدف ملى حدِّم ما، ولقد هدفا أًلب ه ه  والدراسات نشابها ه ه البحو  (2

 البحو  ملى دراسة بع  االنحرافات الجنسيكة، ودراسة الشم وذ الجنسى . فقد

( ملدى دراسدة ندلنير بعد  وسدا"ل 0222هدف  بحدا اعبيدر محمدد ُجمعدة عبدد النبدىا )

لة على  منارة نوع من  الدكاف" الجنسديلمدارب المتوسدطة، ، وبحدا امطلدق بدن االنياا المف ك

( وال " هدف  ملى الَّشف عن أنما  انحرافات الشكباب بمحافظدة جددكة، 0223 لق العتيبىا )

( الد " 0222ومعرفة العوامل التى ساهما فى ممارستها، ، وبحا امحمود فتحدى محمددا )

ف علدددى العوامدددل المؤد ش الجنسدددى ودور الادمدددة هددددف  ملدددى التعدددرم يكدددة ملدددى ظددداهرة التحدددرم

االجتماعيكة فى التعاُمل معهدا، وبحدا اأوليفيدرا، ندونس، مداديرا، سدانتوب، بيرجمدا ، مالتداا 

(Oliveira-Campos,Nunes, Madeira, Santos, Bregmann, Malta, 2014 الد " هددف  ملدى )

ة  معرفة السملوك الجنسى بين الطمالب ال ين شاركوا فى راسدة االستقيدا"يكة الو نيكدة لليدحك الدِّت

( ال " هدف ملى Cherie&Berhani,2015(، ، ، وبحا اشيرى، بيرهانىا )0220المدرسيكة )

ة واامومددة علددى السمددلوك الجنسددى للمددراهقين، وبحددا اخالددد أحمددد  نقيدديم نددلنير أسدداليب اابددوك

" المؤدية لالنحرافات الجنسيكة لددى ( وال " هدف  ملى معرفة الدكواف0220حسب هللا عجبا )

 الب الجامعات وعالِتها ببع  المت يِّترات، وبحا اأشرف محمد أحمد علدىا الد " هددف  

ملددى معرفددة درجددة شدديوع االنحرافددات الجنسدديكة وسدد  الشكددباب الجددامعى، وبحددا اشددورىا 

(Shorey,Fite,cohen,Stuart,Templ,2018والدد " هدددف  ملددى دراسددة اسددتقرار عندد ) ف الشددريق

( مدن سدنِّت المراهقدة ملدى سدنِّت البلدوغ، وبحدا اأوفدنج، أجيدا، أجيدا، IPVالجسد" والجنسدى )

( والدد " هدددف  ملددى معرفددة الممارسددة الجنسدديكة Amoo ,Ajayi ,Ajet ,Offong,0229أمددوا )

 (.BDSMانشطة )

هد ه  ( معظم ه ه البحدو  اختلفدا مدن حيدا العيِّتندة واادوات، وِددت انكفدق معظدم نتدا"ج0

 اابحا  فى نتا"جها وهى ارنفاع االنحرافات الجنسيكة لدى الشكباب.

ال (الايناواالايث ني:

ااس جالايتيالت  ايتالاحوتل  الااي   الي عالاينفا  كاالااينفا   ج. الايباوثالااي  ِّ

 ,Garnefski, Legerstee, Kraaijِدام اجرانفسدَّى، ليجريسدتى، كدراث، فدا ، نيدردبا ) 

van, Teerds, 2002 ) بددإجراء بحددا بعنددوا   اسددترانيجيكات المواجهددة المعرفيكددة وأعددراب

االكتئاب والقلق، مقارنة بين المراهقين والبال ين، وهدف  ه ا البحا ملى التركيدز علدى ِابليكدة 

المددراهقين والبددال ين للمقارنددة فددى االبددالغ عددن اسددترانيجيكات المواجهددة المعرفيكددة وعالِتهددا 

لددق، ونتَّددوك  عيِّتنددة البحددا مددن مجمددوعتين  ااولددى مددن  المددراهقين، بددلعراب االكتئدداب والق
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( مدددن  المدددراهقين الملتحقدددين بمدرسدددة نانويكدددة، والثانيدددة مدددن  البدددال ين، وبل دددا 237وبل دددا )

( SCL-90(، ونددمك اسددتادام نمددوذث )CERQ(، ونددمك اسددتادام اسددتبيا  ننظدديم العا فددة )032)

د فى  لقياب أعراب االكتئاب والقلق، ونمك  استادام معامالت االرنبا  ونحليل االنحدار المتعدِّت

ة  كلتا المجموعتين، وأظهرت نتا"ج ه ا البحا أ  استرانيجيكات المواجهة المعرفيكة ندرنب  بقدوك

 بايبالغ عن أعراب االكتئاب والقلق فى كلتا المجموعتين.

,بدإجراء بحدا بعندوا   (Inam , Saqib, Alam, 2003 ما )ــدـ فقدد ِدام اأندم، سدَّيب، ألد

ت من  الجامعات الااصكة، وهدف  ه ا البحا ملى نقيديم  انتشار القلق واالكتئاب بين  الب الطبِّ

، دراسة مقطعيكدة علدى جامعدة  ت فى القطاع الااصِّت مستويات القلق واالكتئاب بين  الب الطبِّ

راسة من  السنة ااولى م ين الطبيكة، وكانا عيِّتنة الدِّت ابعدة، وندمك اسدتادام مقيداب اياء الدِّت لى الرك

(، ونددددمك نحليددددل البيانددددات SRQ( واسددددتبيا  ايبددددالغ الدددد كانى )AKUADSالقلددددق واالكتئدددداب )

ت يُعدانو  مدن  القلدق EPI INFOايحيا"يكة فدى برندامج  ب وندتج  عدن هد ا البحدا أ   لبدة الطدبِّ

(، %00نى  الفرِدة ااولدى )واالكتئاب، وكانا نسبة انتشار القلق واالكتئاب بدين الفدر  كداآل

ابعدة )%27(، الفرِة الثالثدة )%73الفرِة الثانية ) (، فَّاندا نسدبة انتشدار %29(، الفرِدة الرك

ابعة.  االكتئاب والقلق لطالب الفرِة ااولى والثانية أعلى من  الب الفرِة الثالثة والرك

ندوا   ايدراكدات ( بعMiles, MacLeod, Pote, 2004ـــ وبحا اميلدز، مداكلود، بدوتا )

ددل فيهددا والتكطلمدد" ملددى المسددتقبل عنددد المددراهقين   المعرفيكددة السددتعادة ااحدددا  المااددية، والتلمم

القلق واالكتئاب والشمعور السكلبى واييجابى فى أمريَّا، وال " هدف ملدى فحدص العالِدة بدين 

كريات السكلبيكة واييجابيكة) ( وبين الشمعور بَّلم مدن   القلدق واالكتئداب عندد المدراهقين، علدى ال ِّت

 CDI-S( مراهقنددا ومراهقددة، اسددتادم البحددا اختبددار الشمددعور باالكتئدداب 203عيِّتنددة ِوامهددا )

، واختبددار الشمددعور 2973، واختبددار الشمددعور بددالقلق لراينولدددز وريتشددموند2932لَّوفدداكس 

بالمسدددتقبل لمددداكلود  ، وِا"مدددة التفَّيدددر2933السكدددلبى واييجدددابى لوا سدددن وكدددالرك ونلجدددن 

، وأشارت نتا"ج البحا ملى وجود عالِة ارنبا يكة موجبة بين القلق واالكتئداب 2997واخرين

ددا ـ ملددى وجددود عالِددة  كريات السكددلبيكة لدددى المددراهقين، كمددا أشددارت النتددا"ج ـ أي ن وبددين الدد ِّت

ات عالية فى القلدق ارنبا يكة موجبة بين القلق واالكتئابب فالمراهقو  ال ين حيلوا على درج

ا ـ على درجات عاليكة فى االكتئاب.ــ   حيلوا ـ أي ن

( بحثندا بعندوا   مسدتويات القلدق لددى  دالب 0227ـ وأجرى اعبد هللا مبراهيم محمددا )

الجامعة  دراسة وصفيكة مطبكقة على عيِّتندة مدن  دالب جامعدة الملدق سدعود بالريداب، والد " 

  الب جامعة الملق سعود. هدف  ملى معرفة مستوى القلق لدى

معرفة مستوى القلق لدى  دالب جامعدة الملدق سدعود حدوا  )عالِدتهم بلسدتاذ المدادكة،  -

 حوا الحالة االِتياديكة، حوا صعوبة المواد، حوا التايمص(.
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واعتمد الباحا فى ه ا البحا على المنهج الوصفى المسحى التحليلى لتحديدد مسدتويات 

يداب علدى عيِّتندة عشدوا"يكة )القلق لدى  الب جامعدة  (  الدب، 0222الملدق سدعود بمديندة الرِّت

ونددمك اسددتادام أداة االسددتبيا  كوسدديلة لجمدد" المعلومددات، وراعددى الباحددا فددى هدد ه ااداة أ  

راسدة، ولقدد اسدتادم الباحدا  نشتمل علدى كافكدة ااسدئلة والمت يِّتدرات التدى نحدو" موادوع الدِّت

 افقة، ومن أهمِّت نتا"ج ه ا البحا مقياب ليَّارت لقياب درجات المو

ة خشدية حرمددانهم مدن دخددوا االختبددارات -2 أ  الطمدالب يشددعرو  بدالقلق بيددفة مسددتمرك

 .%32. 73بنسبة 

أ  الطمالب يشعرو  بالقلق بسدبب عددم نقدبملهم لشدر  بعد  أع داء هيئدة التددريس  -0

 .%32بنسبة 

حداولو  التدودمد اع داء هيئدة التددريس أ  الطمالب يُقلقُهدم محداوالت الطكلبدة الد ين ي -3

 .%33. 73بنسبة 

أ  الطمددالب يقلقُهددم عدددم التددزام أع دداء هيئددة التدددريس بح ددور السكدداعات المَّتبيكددة  -2

 .%0. 33بنسبة 

. 97أ  الطمالب يقلقهم مبال ة بع  أع داء هيئدة التددريس فدى أهميكدة المدادكة بنسدبة  -5

33%. 

( بعندددوا   عالِدددة االكتئددداب والقلدددق واينجددداز Al-Qaisy, 2011وبحدددا االقيسدددىا )-

دةن القلدق  ااكاديمى بين  لبة الجامعة، وهدف  ه ا البحا ملى نلنير ااطرابات المدزاث وخاصك

( مدن  الد مكور مدن 92( مدن  ايندا  )229(  الب و البدة )022واالكتئاب على عيِّتنة ِوامها )

كليكانهدا، ورككدز هدد ا البحدا علددى معرفدة الفدر  بددين الجنسدين فددى جامعدة الطفيلدة التقنيكةبَّافكددة 

( tAI( لقيداب االكتئداب، واسدتادام )BDIمستوى االكتئاب والقلق، ونمك اسدتادام مقيداب بيدق )

لقياب سمة القلق، ونمك اسدتادام معامدل ارنبدا  بيرسدو  لتحديدد العالِدة بدين االكتئداب والقلدق 

لمعرفددة مددن ُهددم أكثدر اكتئابنددا وِلقنددا بددين الدد مكور واينددا ،   ANOVAواينجداز، ونددمك اسددتادام 

ونددتج  عددن هدد ا البحددا وجددود عالِددة ميجابيكددة بددين اينجدداز والقلددق ووجددود عالِددة سددلبيكة بددين 

ددا ـ ملددى أ  اينددا  كانددا أكثددر ِلقنددا مددن  الدد مكور، بينمددا  اينجدداز والالكتئدداب، وأشددارت ـ أي ن

( علدى Humanities colleges )بنا من  اينا ، وكاندا الَّليكدات اينسدانيكةال مكور كانوا أكثر اكتئا

 رأب جداوا االكتئاب والقلق من الَّليكات العلميكة.

 Jin, Yoon, Ko, Kim, Kim, Moon, 2016ـــ وبحا اجن، يو ، كو، كيم، كديم، مدو ا )

عند المراهقين، هددف  هد ا البحدا ( بعنوا   عالِة الَّافيين باالكتئاب والقلق وايجهاد والنكوم 

ملى معرفة العالِة بين الَّافيين واالكتئاب والقلق وايجهاد والنكوم عند المدراهقين، علدى عيِّتندة 

طة واحدة فى دايجو باستادام ــــــ032) طة فى مدرسة متوسِّت  ( من  الب المدارب المتوسِّت



 

 

(. انتشار 0202. )العزيز عزتد/ أحمد عبد ، أ.د/ أشرف محمد على شلبى ،مريم أشرف عبد التواب .أ

 ......:.... (  5( ع )3االنحرافات الجنسية واالكتئاب والقلق لدى عينة من المراهقين والمراهقات، مج )
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  من خالا استعراب البحو  السابقة نرى الباحثة ما يلى  

( ملدى 0223( اختلفا ه ه البحو  من حيدا الهددفب فقدد هددف بحدا اأندم، سدَّيب، ألدما )2

، دراسدة مقطعيكدة علدى  ت فدى القطداع الاداصِّت نقييم مستويات القلق واالكتئاب بين  دالب الطدبِّ

ين الطبيكدة ، وبحدا اميلدز، مداكلود، بدوتا ( Diauddin medical university )جامعة اياء الددِّت

كريات السدلبيكة و اييجابيكدة وبدين الشمدعور بَّدلِّم ( ال " 0222) هدف  ملى فحص العالِة بين ال ِّت

(، والدد " هدددف  ملددى معرفددة 0227مددن  القلددق واالكتئدداب عنددد المددراهقين، ، وبحددا امحمدددا )

( الد " هددف  ملدى 0222مستوى القلق لدى  الب جامعة الملدق سدعود، ، وبحدا االقيسدىا )

ةن القلق واالكتئاب لدى المراهقين،  وبحدا اجدن، يدو ، كدو، نلنير ااطرابات المزاث  وخاصك

(، الدد " هدددف  ملددى معرفددة العالِددة بددين الَّددافيين واالكتئدداب والقلددق 0220كدديم، كدديم، مددو ا )

(، الدد " هدددف  ملددى 0223وايجهدداد والنكددوم عنددد المددراهقين، وبحددا اجرنفسددَّى، كددراثا )

لمشدداعر المعرفيكددة وأعدراب االكتئدداب والقلددق لدددى دراسدة العالِددة بددين اسدترانيجيكات ننظدديم ا

 المراهقين.

ددة  -0 اختلفددات العينددة فددى معظددم هدد ه البحددو ، واسددتادما معظددم هدد ه البحددو  مقدداييس خاصك

 باالكتئاب والقلق م" اختالف أسما"ها.

 

 تفاضالايباثالاتو ؤحته:ال

انطالِنا مما سبق  عرُاه يمَّن صياًة الفروب التى يسعى البحا الحدالى للتحقمدق مدن 

تها فيما يلى    مدى صحك

مدى انتشار االنحرافات الجنسيكة والقلق واالكتئاب لدى كلِّم مدن  المدراهقين  عن الَّشف-

 والمراهقات والعيِّتنة الَُّليكة.

 ل هجالايباثالاإجفاءاته:
هج ومجدراءات البحدا الحدالىب فمدن خدالا المدنهج يقدوم الباحدا نقوم الباحثة بعرب من

 بانباع مجموعة من  الُاطوات المنظكمة من أجل التحقمق من فروب البحا، وهى كاآلنى  

الايتصنكمالاين هةي: (1

 نم استادام المنهج االستَّشافى

ال(النك ِّ تالايباث:2

(  الددبم 322بلددغ عددددُهم ) نددمك اختيددار عيِّتنددة مددن مجتمدد" البحددا بطريقددة العيِّتنددة المتاحددة،

عين علدى ماتلدف مراحدل ومسدتويات التعلديم  )الجدامعى بماتلدف  التايميدات  و البة موزك

دناعى، التجدار"(،  النظريكة والعمليكة، و الثكدانو" بشدقكيه  الثكدانو" العدام و الثكدانو") الفندى، اليِّت



 

 

(. انتشار 0202. )العزيز عزتد/ أحمد عبد ، أ.د/ أشرف محمد على شلبى ،مريم أشرف عبد التواب .أ

 ......:.... (  5( ع )3االنحرافات الجنسية واالكتئاب والقلق لدى عينة من المراهقين والمراهقات، مج )
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ددطة، ومرحلدد رة(، ومَّددا  ونبعنددا لمراحددل النمددو  )مرحلددة المراهقددة المتوسِّت ة المراهقددة المتددلخِّت

 المعيشة  )ريف، وح ر(، وجميعهم كانوا ذات حالة اجتماعيكة )أعزب(،

الأدااجالايباث:ال(3

بيد"( 2 ( ِا"مة )هاملتو ( لالكتئاب  معداد )رينولد( و)كوباك( نعريب )نهانى حسدين الرك

ن النكيددار( و)بدددر محمددد اانيددار"( و)عبددد الفتددا  مبددراهيم القرشددى( و)حيددة عبددد الددرحم

(0220.) 

 (مقياب )بيق( للقلق.0

 ( مقياب االنحرافات الجنسيكة )معداد المشرفين و الباحثة(.3

 (  ِا"مة هاملتو  لالكتئاب  2

رات استادام المقياب    مبرِّت

 نرج" ااسباب التى دعات الباحثة ملى االستعانة به ة القا"مة  

دد  -2 والثبداتب فقدد ِامدا الباحثدة بالمقارندة بدين مقيداب أظهرت مستوىن عالي ا من  اليِّت

دد   هدداملتو  لالكتئدداب ومقيدداب بيددق لالكتئدداب مددن أجددل اختيددار ااداة المناسددبة كمددا هددو مواك

 بالجدوا التالى.

( 2 ريقة نيحي  ِا"مة هاملتو  لالكتئداب  يقدوم المشدارك بإعطداء درجدة لنفسده مدن )

درجات، وهى )صفر(  يُشير ملى عددم وجدود  2  على كلِّت بند، ونتراو  التقديرات من صفر 

(  يُشير ملدى وجدود اكتئداب بدرجدة 0(  يُشير ملى وجود االكتئاب بدرجة ائيلة، )2اكتئاب، )

( يُشدير ملدى وجدود اكتئداب بدرجدة 2(  يُشير ملى وجود اكتئداب بدرجدة كبيدرة، )3متوسطة، )

 .كبيرة جد ا

 

ال(الق ئنتالبككالي    :ال2

(، نعريدب  نيسدير النهدار، وعبدد القدو" الزبيدد" 2992نلليف  ابيدق، سدتير، بدراو ا )

ددورة الَّويتيكددة  أ. د بدددر محمددد اانيددار" )0222) (، نتَّددوك  القا"مددة مددن 0220(، معددداد اليم

)2( بعد، ويدتمم نوزيد" الدكرجدة كداآلنى  ال نزعجندى أبددنا )02) (، نزعجندى 2(، نزعجندى ِلديالن

لها )باعتداا ولَّ لها)0ن أستطي" نحمم ا وال أستطي" نحمم  (.3(، نزعجنى كثيرن

رات استادام المقياب    مبرِّت

 نتمتك" بايا"ص سيَّومتريكة مرنفعة.

( على كلِّت بندد حسدب 3 ريقة نيحي  القا"مة  يقوم المشارك بإعطاء درجة لنفسه من )

درجددات، وهددى )صددفر(  ( 3-نقددديره لوجددود خاصدديكة القلددق، ونتددراو  التقددديرات مددن )صددفر

(  يُشدير ملدى أ  خاصديكة القلدق نزعجده ولَّدن 2يُشير ملدى أ  خاصديكة القلدق ال نُزعجده أبددنا، )
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لهدا، )0بدرجة ِليلة، ) (  3(  يُشير ملى أ  خاصديكة القلدق نُزعجده باعتدداا ولَّدن يسدتطي" نحمم

لها. ا ولَّن ال يستطي" نحمم  يُشير ملى أ  خاصيكة القلق نزعجه كثيرن

ال(الل ك سالاحنافات جالاية وكَّتالإن ادالايب حثت:ال3

رات معددداد المقيدداب  نرجدد" أسددباب نيددميم الباحثددة لهدد ه ااداة هددى عدددم وجددود  مبددرِّت

 مقاييس حديثة نقيس االنحرافات الجنسيكة .

( علددى كددلِّت بنددد 5 ريقددة نيددحي  المقيدداب  يقددوم المشددارك بإعطدداء درجددة لنفسدده مددن )

( درجدداتب وهددى 5-2افددات الجنسدديكة، ونتددراو  التقددديرات مددن )حسددب نقددديره لوجددود االنحر

(  نعندددى وجدددود انحرافدددات جنسددديكة بدرجدددة 0(  نعندددى عددددم وجدددود انحرافدددات جنسددديكة، )2)

دطة، )3مناف ة، ) (  نعندى وجدود انحرافدات 2(  نعنى وجود انحرافات جنسديكة بدرجدة متوسِّت

 سيكة بدرجة كبيرةجد ا.(  نعنى وجود انحرافات جن5جنسيكة بدرجة كبيرة، )

الايُخطواجالايتيالاُتبعتالإلن ادالاين ك س:ال

راسدات السكدابقة التدى نناولدات االنحرافدات الجنسديكة 2 ( اال الع على بع  البحو  والدِّت

لدددى المددراهقين، والتددى نددمك ايشددارة مليهددا فددى الفيددل الثددانى والثالددا، والتددى مددن خاللهددا 

 ية عنت السملوكيكات الجنسيكة فى فترة المراهقة.استطاعات الباحثة نَّوين م ار ورؤ

( اال الع على بع  المقاييس التى أُعدكت لقياب مشدَّلة االنحرافدات الجنسديكة، وهدى 0

 كاآلنى  

جوع ملى المقاييس العربيكة الماتيكة باالنحرافات الجنسيكة، وهى كاآلنى   بعد الرم

 المقاييس العربيكة. 

 (.0222وك الجنسى )يونس ااسطل استبيا  السمل -أ

 (.2993استبيا  االنحرافات الجنسيكة )عيسى المحتسب  -ب

 (.0222مقياب االنحرافات الجنسيكة )ميما  محمد مبراهيم  -ث

 المقاييس ااجنبيكة.

 Sexual(، مقيدداب الماسوشدديكة الجنسدديكة )Sexual Sadismمقيدداب السكدداديكة الجنسدديكة ) -أ

Masochism،) ( مقياب الفتشيكة الجنسيكةFetishism) (2009.) 

 (.2016) (paraphilia Scaleمقياب الشم وذ الجنسى ) -ب

 ( مجراء دراسة استطالعيكة  3

فقد ِامات الباحثة بإجراء دراسة استطالعيكة للَّشف عنت السملوكيكات الجنسيكة للمراهقين، 

راسة على عيِّتنة من   ( فردنا من  اينا  والد مكورب حيدا 52المراهقين ِوامها )وِد نمك مجراء الدِّت

 نمك وا" سؤاا مفتو  لعيِّتنة من  المراهقين، وهو  
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 من وجة نظرك نفتَّر ما أهمِّ الممارسات الجنسيكة التى يقوم بها الشكباب؟

( صددددياًة بنددددود المقيدددداب  ِامددددات الباحثددددة بتحليددددل م ددددمو  اسددددتجابات العيِّتنددددة 2

حيا ِاما بتحليدل نلدق االسدتجابات، وِامدا بيدياًة بندود المقيداب، ويتَّدوك  االستطالعيكةب 

 ( بندنا.57المقياب فى صورنه المبد"يكة من )

ندة مدن 5 دورة المبد"يكدة للمقيداب المَّوك ( صياًة اابعاد الفرعيكة للمقياب  نمك عدرب اليم

وهدى  )كبيدرة جدد ا، كبيدرة، ( بندنا، والتى يدتمم ايجابدة عنهدا مدن خدالا خمسدة مسدتويات، 57)

يدين فدى مجداا علدم الدنفس، مدن  طة، مناف دة، ال أوافدق( علدى مجموعدة مدن  المتايِّت متوسِّت

( ، 7أع دداء هيئددة التدددريس بقسددم علددم الددنفس بَّليكددة اآلداب جامعددة بنددى سددويف، وعددددهم )

ت جامعدة بندى سدويف، وعدددهم ) ا أع اء هيئدة التددريس بَّليكدة الطدبِّ البندود ( لمعرفدة 3وأي ن

  المناسبة و ايبقاء عليها ونعديل البنود ال ير مناسبة.
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ااستالايا يكت، الايخص ئصالايوككولتفيَّتالين ك سالاحنافات جالاية وكَّتالتيالاي  ِّ

:الايص ِّ ق. الأاحا

 ( صد  المحتوى. 2

 )أ( نحليل محتوى الظكاهرة. 

راسدددات والبحدددو ، والعديدددد مدددن  ال مقددداييس المتعلِّتقدددة ندددمك اال دددالع علدددى العديدددد مدددن  الدِّت

 باالنحرافات الجنسيكة لدى المراهقين.

نة من ) مين  نمك عرب اليمورة المبد"يكة للمقياب المَّوك ( بندنا علدى 57)ب( صد  المحَِّّت

يين فى مجداا علدم الدنفس مدن أع داء هيئدة التددريس بقسدم  مين المتايِّت مجموعة من  المحَِّّت

ت جامعدة بندى  علم النفس بَّليكة اآلداب، وأع اء هيئة التدريس بقسم الطب النفسى بَّليكدة الطدبِّ

سدددويف، واشدددتملا علدددى الهددددف مدددن المقيددداب، والتعريدددف ايجرا"دددى، وأبعددداد االنحرافدددات 

الجنسيكةب وذلق يبداء الرأ" فى مددى كفداءة كدلِّت بنددم فدى المقيداب ونعدديل العبدارات ون يرهدا 

 بعبارات مناسبة من وجهة نظرهم.

مددين، وحدد ف البنددود 72حثددة علددى البنددود التددى انكفددق عليهددا )نددمك أبقددات البا ( % مددن  المحَِّّت

 ( %.72ااِلِّت من )

ت لبندود االسدتابار وأبعادهدا الفرعيكدة  دد  التَّدوينىِّ د  التَّوينى  ندمك حسداب اليِّت )ث( اليِّت

نة من ) عين علدى جميد" فئدات العيِّتندة  )الثكدانو55على عيِّتنة مَّوك " العدام، (  البندا و البدة مدوزك

والثكددانو" التمجددار"،  ددالب الجامعددة كليكددات نظريكددة وكليكددات عمليكددة( نبعنددا لمرحلتددى المراهقددة 

رة. وأظهرت جمي" معامالت االرنبا  نسدب مقبولدةب وعليده فلدم يدتمك حد ف  طة والمتلخِّت المتوسِّت

نة من ) م من بنود االختبار وأصبحا صورنه النها"يكة مَّوك  ( بندنا.23أ"ِّ
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 (2جدوا )

د  التَّوينى لألبعاد الفرعيكة والدكرجة الَّليكة الختبار االنحرافات الجنسيكة  اليِّت

 اابعاد معامالت ارنبا ها

 العادة السريكة 2,77

 الجنسيكة المثليكة 2,30

 السكاديكة الجنسيكة 2,72

 المازوخيكة الجنسيكة 2,23

 الفيتشة الجنسيكة 2,35

 الول" باا فاا 2,09

 التليمص الجنسى 2,72

 زنا المحارم 2,70

 االستعراء 2,23

 الجنس ايلَّترونى 2,37

أظهرت معامالت ارنبا  اابعاد الفرعيكة بالدكرجة الَّليكة للمقياب ِيم مقبولدة نتدراو  مدا 

 (ب أى ما بين المتوسِّت  والمرنف",%2,37(  )%2,23بين )

الث نكا :الايثب ج

حسدداب الثبددات مددن خددالا أسددلوبى لحسدداب الثبددات، وهمددا   ريقددة ألفددا كرونبددا ، نددمك 

ا لعددم نسداو" نبدات ونبداين نيدفى  و ريقة القسدمة النيدفيكة باسدتادام )معامدل جتمدا ب نظدرن

نددة مددن ) عين علددى جميدد" فئددات العيِّتنددة  55االختبددار( علددى عيِّتنددة مَّوك (  البنددا و البددة مددوزك

انو" التمجددار"،  ددالب الجامعددة كليكددات نظريكددة وكليكددات عمليكددة( نبعنددا )الثكددانو" العددام، والثكدد

رة, طة والمتلخِّت  لمرحلتى المراهقة المتوسِّت

 ( نتا"ج معامالت ألفا كرونبا  ابعاد اختبار االنحرافات الجنسيكة0جدوا )

 (55والدكرجة الَّليكة )

 المَّونات الفرعيكة عدد العبارات لَّلِّت محور معامل نبات ألفا كرونبا 

 العادة السريكة عبارات 7 2,73

 الجنسيكة المثليكة عبارات 3 2,72

 السكاديكة الجنسيكة عبارات 2 2,32

 المازوخيكة الجنسيكة عبارات 2 2,03

 الفيتشة الجنسيكة عبارات 5 2,70



 

 

(. انتشار 0202. )العزيز عزتد/ أحمد عبد ، أ.د/ أشرف محمد على شلبى ،مريم أشرف عبد التواب .أ

 ......:.... (  5( ع )3االنحرافات الجنسية واالكتئاب والقلق لدى عينة من المراهقين والمراهقات، مج )
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 الول" باا فاا عبارات 2 2,30

 التليمص الجنسى عبارات 2 2,32

 زنا المحارم عبارات2 2,79

 االستعراء عبارات 3 2,30

 الجنس ايلَّترونى عبارات 5 2,73

 الدكرجة الَّليكة لالنحرافات الجنسيكة عبارة23 2,37

( 2,30( و )2,03نراو  معامل نبات ألفا كرونبا  ابعاد االنحرافات الجنسيكة مدا بدين )

أعاله، ونُعدم ه ه النِّتسب مقبولدةب فهدى نتدراو  مدا لمجموع عبارات كلِّت محور كما هو موا" 

( يجمدالى 2,37بين المتوسِّت  والمرنف"، كما بلغ معامل نبات ألفا للدرجة الَّليكة لالنحرافدات )

(، وبالتددالى يتحقكددق نبددات مرنفدد" الختبددار االنحرافددات الجنسدديكة وأبعدداده 23عبددارات المقيدداب )

 عتماد عليه فى التطبيق الميدانى,وفقنا لتينيف أنستاز"، ويمَّن اال

 ( نتا"ج معامالت نبات القسمة النيفيكة الختبار االنحرافات الجنسيكة3جدوا )

 عدد العبارات معامل نبات جتما  للقسمة النيفيكة
 اختبار االنحرافات الجنسيكة

 عبارة23 2,32

وعليدده فددإ  المقيدداب (، 2,32بلددغ معامددل نبددات جتمددا  الختبددار االنحرافددات الجنسدديكة )

  يتمتك" بثبات مرنف" يجمالى عبارات اختبار االنحرافات الجنسيكة,

الخ لوا :الاألس يكبالاإلحص ئكَّت,ال

طات واالنحرافات المعياريكة -  التَّرارات والنِّتسب المئويكة والمتوسِّت

النت ئجالايباث
  ال ى ينص على أنه الفرب ااوا 

الجنسية والقلق واالكتئاب لدى كل مدن المدراهقين  )الَّشف عن مدى انتشار االنحرافات

 والمراهقات والعينة الَّلية( 

نسب انتشار االنحرافات الجنسديكة ونرنيبهدا مدن  االكثدر ملدى ااِدل شديوعنا لددى  (أ

رة طة والمتلخِّت  .ال مكور واينا  المراهقين فى المرحلة المتوسِّت

 

 يكة(  متوس  نَّرارات أبعاد االنحرافات الجنس2جدوا )

رة طة والمتلخِّت  والنِّتسب المئويكة لدى ال مكور واينا  المراهقين  فى المرحلة المتوسِّت

 التَّرارات  
 الددددددددددددددددددددددد مكورالمراهقين

= 233 
 االنا  المراهقات التَّرارات



 

 

(. انتشار 0202. )العزيز عزتد/ أحمد عبد ، أ.د/ أشرف محمد على شلبى ،مريم أشرف عبد التواب .أ

 ......:.... (  5( ع )3االنحرافات الجنسية واالكتئاب والقلق لدى عينة من المراهقين والمراهقات، مج )
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 والنِّتسب

 أبعاد

 االنحرافدددددددددددددددددددددددددات

 الجنسيكة

 والنِّتسب

 أبعاد

 االنحرافدددددددددددددددددددددددددددددات

 الجنسيكة

= 200 

 متوسدددددددددددددددد 

 التَّرارات

 النِّتسدددددددددددب

 المئويكة

دددددددددددد   متوسِّت

 التَّرارات

 النِّتسددددددددددددددب

 المئويكة

 %29,27 35,07 السريكة العادة-2 %90,52 72,03 العادة السريكة-2

 %22,30 03,0 الفتشيكة-0 %03,27 05,3 الجنس ايلَّترونى-0

 %23,33 00,5 السكاديكة-3 %03,00 30,0 الفتيشيكة-3

 %20,72 02,0 ايلَّترونىالجنس -2 %00 32,37 المثليكة -2

 %20,20 02,0 المازوخيكة -5 %27,23 05,5 التليمص الجنسى-5

 %29,20 75,29 المثليكة -0 %22,23 05 السكاديكة-0

 %93,22 33,29 االستعراء -7 %22,23 05 االستعراء -7

 %30,22 00,29 التليص الجنسى-3 %32,22 29,75 زنا امحارم-3

 %32,22 5,27 زنا المحارم -9 %03,22 25,5 المازوخيكة-9

 %20,3 22,23 الول" باال فاا -22 %52,3 22,75 الول" باا فاا-22

 

من خالا الجدوا السكابق يتبيكُن أ  نسدب انتشدار االنحرافدات الجنسديكة بدين الجنسدين فدى 

الددد مكور وايندددا  مرحلدددة المراهقدددةب حيدددا ندددلنى العدددادة السدددريكة فدددى المرنبدددة ااولدددى لددددى 

المددراهقين، ويددلنى الجددنس ايلَّترونددى فددى المرنبددة الثانيددة والفيتشدديكة فددى الثالثددة, والمثليكددة فددى 

الرابعة، والتليمص الجنسى فدى الاامسدة، والسكداديكة فدى السكادسدة، واالسدتعراء فدى السكدابعة، 

اا فاا فى العاشرة، فدى حدين أ  وزنا المحارم فى الثامنة، والمازوخيكة فى التاسعة، والول" ب

د  بالجددوا السكدابق، ويتشدابه الد مكور وايندا   الترنيب كا  ماتلفنا لدى ايندا  كمدا هدو مواك

فى انتشار االنحرافات الجنسيكة فى المرنبدة السكدابعة وهدى االسدتعراء , والعاشدرة وهدى الولد" 

 باا فاا,



 

 

(. انتشار 0202. )العزيز عزتد/ أحمد عبد ، أ.د/ أشرف محمد على شلبى ،مريم أشرف عبد التواب .أ

 ......:.... (  5( ع )3االنحرافات الجنسية واالكتئاب والقلق لدى عينة من المراهقين والمراهقات، مج )
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ال.ااينفا   جالاايعك ِّ تالايك كَّتالانوبتالانتش االاحوتل  الااي   الي عالاينفا  ك (ب

 

ِّ  مدى انتشار االكتئاب لدى المراهقين والمراهقات والعيِّتنة الَّليكة5جدوا ) ( يوات  

مسددددددددددددددددددددددتويات 

 االكتئاب

لدددددددددددى المددددددددددراهقين 

 233ال مكور =

لددددددددددى المدددددددددراهقين 

 200اينا   =

لدددددى العيِّتنددددة الَّليكددددة 

= 322 

 التَّرارات
النِّتسدددددددب 

 المئويكة

التَّدددددرارا

 ت

النِّتسددددددددب 

 المئويكة

التَّددددرارا

 ت

النِّتسدددددددب 

 المئويكة

 %23,7 22 %22,2 23 %20,7 03 اكتئاب اعيف

 %33,7 220 %30,7 53 %25,7 03 اكتئاب بسي 

 %02,7 00 %09,0 23 %22,2 22 اكتئاب متوسِّت 

 %07 32 %00,5 23 %07,5 33 اكتئاب شديد

 %222 322 %222 200 %222 233 المجموع

النتا"ج أ  أكثدر مسدتويات االكتئداب لددى عيِّتندة المدراهقين الد مكورهو المسدتوى أظهرتت 

(، ويليدده مسددتوى االكتئدداب الشكددديدب فَّانددا نسددبة %25,7البسددي ب فقددد بل ددا نسددبة انتشدداره)

دعيفب فقدد كاندا نسدبة انتشداره )%07,5انتشاره ) (، %20,7(، ويليده مسدتوى االكتئداب ال ك

د  ب حيدا بل دا نسدبة انتشداره )ويليه مستوى االكتئداب الم ( ب ممدا يددام علدى أ  %22,2توسِّت

 أكثر مستويات االكتئاب لدى عيِّتنة المراهقين ال مكورهو مستوى االكتئاب البسي ,

وأظهددرتت النتددا"ج أ  أكثددر مسددتويات االكتئدداب لدددى عيِّتنددة المراهقددات هددو المسددتوى  

كتئاب المتوسِّت ب فقد بل ا نسدبة انتشداره (، ويليه اال%30,7البسي ب فقد بل ا نسبة انتشاره )

(، ويليدده االكتئدداب %00,5(، ويليدده االكتئدداب الشكددديدب فقددد بل ددا نسددبة انتشدداره )09,0%)

(، ممدا يددام علدى أ  أكثدر مسدتويات االكتئداب لددى %22,2ال كعيفب فَّانا نسدبة انتشداره )

 عيِّتنة المراهقات هو مستوى االكتئاب البسي , 

تا"ج أ  أكثدر مسدتويات االكتئداب لددى العيِّتندة الَّليكدة هدو المسدتوى البسدي ب وأظهرتت الن

(، ويليدده مسددتوى االكتئدداب الشكددديدب حيددا بل ددا نسددبة %33,7حيددا بل ددا نسددبة انتشدداره )

ِّدد ب حيددا بل ددا نسددبة انتشدداره )%07انتشدداره ) (، %02,7(، ويليدده مسددتوى االكتئدداب المتوست

دددعيفب فقدددد بل دددا يددددام علدددى أ  أكثدددر %23,7 دددا نسدددبة انتشددداره )ويليددده االكتئددداب ال ك (، ممك

ا لدى العيِّتنة الَّ  ليكة هو مستوى االكتئاب البسي ,مستويات االكتئاب انتشارن
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حالل عالانتش االاي   الي عالاينفا  كاالااينفا   جالاايعك ِّ تالايك كَّت6ج الال) ال(اليوض ِّ

 مستويات القلق

لددددددى المدددددراهقين الددددد مكور 

= 233 
 200 = لدى المراهقات

لدددددددى العيِّتنددددددة الَّليكددددددة 

= 322 

 التَّرارات
النِّتسددددددددددددددددددب 

 المئويكة
 التَّرارات

النِّتسددددددددددددددب 

 المئويكة
 التَّرارت

النِّتسددددددددددددددب 

 المئويكة

 %3 9 %2,9 3 %2,2 7 ِلق اعيف

 %23 39 %23,5 32 %0,0 9 ِلق بسي 

 %03,7 72 %32,0 29 %20,2 00 متوسِّت ِلق 

 %02,0 232 %29,2 32 %73 222 ِلق شديد

 %222 322 %222 200 %222 233 المجموع

ا لدددى عيِّتنددة المددراهقين الدد مكور هددو  أظهددرتت النتددا"ج أ  أكثددر مسددتويات القلددق انتشددارن

، يليه المستوى المتوسِّت  بنسبة انتشدار )%73المستوى شديد القلقب حيا بل ا نسبة انتشاره )

ددعيف بنسددبة )%0, 0(، نددمك المسددتوى البسددي  بنسددبة )20,2%) (ب %2, 2(، نددم المسددتوى ال ك

ا يدام على انتشار القلق بدرجة شديدة عند المراهقين ال مكور,   ممك

ا لدددى عيِّتنددة المراهقددات هددو الم سددتوى أظهددرتت النتددا"ج أ  أكثددر مسددتويات القلددق انتشددارن

دد  بنسددبة انتشددار %29,2شددديد القلددقب حيددا بل ددا نسددبة انتشدداره ) (، يليدده المسددتوى المتوسِّت

(ب %2,9(، نمك المستوى ال كعيف بنسدبة )%23,5(، ويليه المستوى البسي  بنسبة )32,0%)

ا يدام على انتشار القلق بدرجة شديدة عند المراهقات,   ممك

ا لددى عيِّتندة البحدا الَّليكدة هدو المسدتوى أظهرتت النتا"ج أ  أكثر مستويات  القلدق انتشدارن

دد  بنسددبة انتشددار %02,0شددديد القلددقب حيددا بل ددا نسددبة انتشدداره ) (، يليدده المسددتوى المتوسِّت

ددعيف بنسددبة )%23(، نددمك المسددتوى البسددي  بنسددبة )03,7%) ا المسددتوى ال ك (، %3(، وأخيددرن

 عانى من ِلق شديد,يِّتنة البحا نُ ويتك   من ه ه النتا"ج أ  أًلب ع

 

الل  قشتالنت ئجالايففض:
النوبتالانتش االاحنافات جالاية وكتالي عالاينفا  كاالااينفا   ج: (أ

، ولَّدن  أظهرتت النتا"ج ارنفاع نسدبة االنحرافدات الجنسديكة لددى العيِّتندة الَّليكدة بشدَّل عدامِّم

شددديدة لدددى كددا  يوجددد فددر ي فددى نسددبة االنتشددار بددين الدد مكور واينددا ب فَّانددا االنحرافددات 

طة لددى ايندا ب فقددت انكفقدا نتدا"ج هد ا الفدرب مد" نتيجدة بحدا  اخالدد  ال مكور، وكانا متوسِّت

دة لالنحرافدات الجنسديكة نتكسدم 0220أحمد حسب هللا عجدبا ) دمة العامك ( الد " ندتج  عنده أ  السِّت
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ه أ  ( الد " ندتج عند0227باالرنفاع لدى  الب الجامعة، وبحا اأشرف محمد أحمد علىا )

االنحرافات الجنسيكة نسود بدرجة مرنفعة بدين الشكدباب الجدامعى، وبحدا اشديرى وبيرهدانىا 

(Cherie&Berhani,2015(  الدد " نددتج  عندده أ )مددن  المددراهقين مارسددوا الجددنس ونالنددة 703 )

أرباع ال ين مارسوا الجنس شاركوا فى ممارسات جنسيكة محفوفة بالماا ر، وه ا دليل علدى 

سدددددبة االنحرافدددددات الجنسددددديكة، وبحدددددا اشدددددورى، فدددددا، جدددددوهن، سدددددتيورت، ارنفددددداع ن

( الجسددد" ipv( الد " نددتج  عنده أ  ارنَّداب )Shorey,Fite,Cohen,Stuart,Templ,2018نيمبدلا)م

(، علدددى %0, 02، %2, 00، %0, 02، %0, 02كدددا  نابتندددا علدددى مددددار أربعدددة سدددنوات )

( ipvب بينمددا كددا  اسددتقرار ارنَّدداب )(0, 23التددوالى، نددمك انافدد  فددى السددنة الاامسددة ملددى )

 (,%9,22، %3, 22,%، 2,22,% 2,20الجنسى مرنفعنا على مدار ستكة أعوام )

مدن  المدراهقين  %35( ال " نتج  عنه منما يقرب من حوالى 0227ـــ وبحا اأسلندرا )

اا فى العالِات الجنسديكة، وهد  ا دليدل علدى الشكباب لديهم انحرافات جنسيكة ولديهم شعور بالرِّت

ارنفاع نسبة االنحرافات الجنسيكة، ، ويرجد" ارنفداع نسدبة االنحرافدات الجنسدية ملدى مدا أشدار 

( ملى ذيادة الطاِة الجنسية لدى الفرد فى مرحلة المراهقدة، وندرى الباحثدة 0227مليه اًانما)

لعنَّبونيدةب أ  ارنفاع نسبة االنحرافات الجنسية للعينة يرج" نتيجة لزيدادة مسدتادمى الشدبَّة ا

ددنن هددم فددى فتددرة المراهقددةب فهددى فتددرة حرجددة ال  سددواء مددن الدد كور أو مددن اينددا ، خاصددةن م 

يستطي" فيها المراهدق الدتحَّم فدى نفسدهب فَّدل مدا يتعدرب لده مدن مثيدرات جنسدية يدؤدى ملدى 

 ارنفاع نسبة االنحرافات.

لفتشديكة والمثليكدة فقد أظهدرتت النتدا"ج ارنفداع نسدبة العدادة السدريكة والجدنس ايكتروندى وا

الجنسيكة لدى عيِّتنة ال مكور، وارنفاع نسبة العدادة السدريكة والفتشديكة والسكداديكة الجنسديكة والجدنس 

ددا ـ لدددى عيِّتنددة اينددا  فددى العينددة الَُّليكددة، وهدد ا دليددل علددى ارنفدداع نسددبة  ايكترونددى ـ أي ن

( الد " 0223تيجة بحا امطلق العتيبىا )االنحرافات الجنسيكة، ونتكفق نتيجة ه ا البحا م" ن

نددتج عندده أ  أكثددر االنحرافددات ممارسددة هددى  )العددادة السددريكة، ومشدداهدة القنددوات الف ددا"يكة 

ى  ايباحيكة، ونيفم  مواِ" التعارف والدكردشة م" الجنس اآلخر على اينترنا، وهدو مدا يُسدمك

الددد " ندددتج  عنددده أ  اافدددالم ( 0222بدددالجنس ايكتروندددى، وبحدددا امحمدددود فتحدددى محمددددا )

ت الجنسديكة مدن  السينما"يكة المثيرة جنسي ا، وهو ما يُعرف بالجنس ايكترونى، ومشاهدة المجالك

ش الجنسى، وبحا اعبير محمد ُجمعةا ) ( ال " نتج  عنده أ   0222أهمِّت أسباب ظاهرة التحرم

" ملدددى زيدددادة انتشدددار االنحرافدددات الجنسددديك  ة نتيجدددة لمشددداهدة الجدددنس وسدددا"ل االنيددداا ندددؤدِّت

ا ـ م" ما أسفرت عنه المنتديات والمواِ" ايباحيكةعن نسدب اختدرا   ايلَّترونى، ونتكفق ـ أي ن

برن داا اينترنا والوصوا ملدى أشدر ة الفيدديو ايباحيكدة )الجدنس ايكتروندى(ب فَّاندا فدى ال

ا أي، ونتكفق %95والنرويج  %07بنسب  راسات التى ن أُجريا علدى المدراهقين  م" نتيجة الدِّت
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( سددنةب فَّانددا العددادة السددريكة عالميكددة بددين 23 -25والبددال ين التددى نتددراو  أعمددارهم مددن )

 منت اينا , %20من  ال مكور و %53ال مكور، وكانا نسبتها 

الج(النوبتالانتش االاحوتل  الااي   الي عالاينفا  كاالااينفا   ج:

نَّدو  بدرجدة بسديطة بدين العيِّتندة الَُّليكدة بشدَّل  أظهرتت النتا"ج أ  نسبة انتشار االكتئداب

عامِّم ودرجة انتشار القلق شديدةب ولَّن ال يوجد فر  فى نسبة االنتشدار بدين الد مكور وايندا ب 

فنسبة انتشار االكتئاب كانا بدرجة بسيطة لدى كلِّم مدن  المدراهقين والمراهقداتب بينمدا كاندا 

نتيجة ه ا الفرب جز"ي ا مد" نتيجدة بحدا اأندم، سدَّيب،  درجة انتشار القلق شديدةب فقدت انكفقا

ين Anam,Saqib,Alam,2003ألددما   ت فددى جامعددة اددياء الدددِّت ( ( الدد " نددتج  عندده أ  ُ ددالب الطددبِّ

الطبيكة )الفرِة ااولى والثانية( أ  درجة انتشار االكتئاب والقلق لديهم مرنفعةب فنسدبة انتشدار 

(ب فقددت انكفقدا %73( والفرِة الثانية كاندا )%90ااولى )االكتئاب والقلق لدى  الب الفرِة 

نتيجة الفدرب مد" نسدبة انتشدار القلدق، واختلفدا مد" نسدبة انتشدار االكتئدابب فالبحدا الحدالى 

كاندددددددا نسدددددددبة انتشدددددددار االكتئددددددداب بسددددددديطة، وبحدددددددا اميلدددددددز، ومددددددداكلود، وبدددددددوت( 

(Miles,Macleod,Pote,2004 ال " نتج  عنه حيوا المراهقين علدى د ) رجدة عاليدة فدى القلدق

واالكتئابب فنتيجة ه ا البحا نتكفق جز"ي ا مد" نتيجدة البحدا الحدالى وهدى حيدوا المدراهقين 

على درجة عالية فى القلق، ودراسة اعبد هللا مبراهيم محمدا ال " نتج  عنه أ   دالب جامعدة 

ملدى  %33 ,97الملق ُسعود بمديندة الريداب يشدعرو  بددرجات مرنفعدة مدن  القلدق نبددأ مدن  

ب وذلددق الخددتالف أسددباب القلددق,ولم نتفددق نتيجددة هدد ا الفددرب مدد" بحدداا بددالزا و 32%, 93

 ,Balaz,miklosiامَّلددددددوزىا واكريسددددددتينىا واهددددددوفنا واكددددددارلىا واسدددددديرما ا )

kereszteny,Hoven,carli,wasserman,2013 الدد ى هدددف ملددى معرفددة نسددبة االكتئدداب والقلددق )

لددددى  %22,5ونسدددبة انتشدددار االكتئددداب %5,3ار القلدددق لددددى المراهقين،فَّاندددا نسدددبة انتشددد

 المراهقين,

الايتوصك ج
 ,الجنسيكة المشاكل فى الوِوع لعدم للشكباب جنسيكة نقافة وبرامج مرشاديكة برامج معداد -2

رات مندداهج معددداد -0 ن للمددراهقين دراسدديكة ومقددرك  معددداد أجددل مددن الجنسددى التثقيددف نت ددمك

 ,الجنسيكة المشاكل مواجهة على ِادرين مراهقين

 الدكردشدة مواِ" على الدمخوا لعدم أبنا"هم مراِبة أهميكة ملى واامهات اآلباء ننبيه ارورة -3

 ,ايباحيكة والمواِ"

 لمعرفدة النكددوات مِامدة خدالا مدن والجامعدات المددراب  لبدة بدين التوعيدة نشدر ارورة -2

 ,منها الوِاية وُسبل الجنسيكة االنحرافات أارار
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الاينفاجع
ت الطويل،  الرياب للنشر، المري  دار االكتئاب، سيَّولوجيكة ،(2932) العظيم عبد عزك

 عالجده، وأسداليب فهمده الحديا العير" ااطراب االكتئاب ،(2993) الستكار عبد مبراهيم،

 الَّويا. المعرفة، عالم

ة ملدى الميسدر المددخل ،(0220) العزيز عبد أسماء الحسين،  النفسدى، والعدالث النفسديكة اليدحك

 .الرياب الَّتب، عالم دار ،2 

 الميدريكة، اانجلدو مَّتبدة النفسديكة، واالاطرابات الحياة ا و  ،(0222) بشرى مسماعيل،

 .القاهرة

 للنشددر ِر بددة ل نترنددا، االجتماعيكددة اآلنددار ،(0222) أحمددد بددن المحسددن عبددد العيدديمى،

 السعوديكة. العربيكة المملَّة الرياب، واابحا ،

 دراسددة  ااحدددا  لدددى المثليكددة الجنسدديكة مسددبِّتبات لددبع  دراسددة ،(0227) سددليما  ال ددديا ،

 .02العدد النفسى، ايرشاد مجلة حالة،

 وعوامدل لألنمدا  اجتماعيكدة دراسدة ــدـ الشكدباب انحرافدات ،(0223)  لدق بدن مطلق العتيبى،

 اآلداب كليكددة االجتمدداع، علددم ِسددم دكتددوراه، رسددالة جدددكة، بمحافظددة الشكددباب انحرافددات

 .العزيز عبد الملق جامعة اينسانيكة، والعلوم

 رسدددالة الح دددر"، والمجتمددد" الريفدددى المجتمددد" بدددين الجريمدددة ،(0223) زرارة الا دددر،

 .وايسالميكة االجتماعيكة العلوم كليكة والديم رافيكة، االجتماع علم ِسم دكتوراه،

 لبنا . العربيكة، النه ة دار االكتئاب، عالث فى الشكامل المرج" ،(0222) لطفى الشربينى،

دددهر"، ب وعالِتددده البلدددوغ بعدددد الجنسدددى االنحدددراف ،(0222) محمدددد بدددن أحمدددد الشِّت  بدددالتعرم

راسدات كليكدة االجتماعيكدة، العلدوم ِسم دكتوراه، رسالة الطفولة، أنناء لالعتداء  العليدا، الدِّت

 .الرياب

 المَّتدب ،2  المدراهقين، لددى النفسدى والتمدرب ااندا هويكدة ،(0220) سلما  على العباد"،

 .القاهرة الحديا، الجامعى

راما ،(0227) صددابر ميددطفى النمددر،  ،2  السمددلوكيكة، المددراهقين وانحرافددات ااجنبيكددة الدددِّت

 .القاهرة والتوزي"، للنشر العربى

 لدددى الشايدديكة سددمات وبعدد  االسددتمناء بددين العالِددة ،(2992) هللا حسددب شددنودة بشددا"،

 .الاامس العدد الثانى، المجلد بسوهاث، التربيكة لَّليكة التربويكة المجلكة ال مكور، المراهقين

 لددى االكتئداب و الوالديكة المعاملة أساليب بين العالِة ،(0222) راج  على بنا اسيا بركات،

ة لمستشددفى المددراجعين والمراهقددات المددراهقين بعدد   رسددالة بالطددا"ف، النفسدديكة اليددحك

 القُرى. أم جامعة التربيكة، كليكة النفس، علم ِسم, ماجستير
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ين عالء الحميد، عبد جابر وكفافى، جابر ت  النفس علم معجم ،(2990) الدِّت  دار ،النفسدى والطدبِّ

 القاهرة. العربيكة، النه ة

 القاهرة. الميريكة، اانجلو مَّتبة المراى، النكفس علم ،(0225) شيرا جيمسو ،

 ،2الشكدباب،  لددى الحيداة ومعندى الد كات بتقدير وعالِته االكتئاب ،(0222) سعد محمد حامد،

 ايسَّندريكة. الجامعى، الفَّر دار

 .القاهرة والنشر، للطب" الَّتب عالم دار ،2  النمو، نفس علم معجم ،(0222) نبيل حافا،

 الَّتدب عدالم ،5  ،اوالمراهقدة الطفولدةا النمدو نفس علم ،(2930) السكالم عبد حامد زهرا ،

 القاهرة. للنشر،

 والتوزيد"، للنشدر الَّتدب عدالم االجتماعيكدة، النفسديكة اامدراب ،(0223) محمدد مجالا سر"،

 .القاهرة

 اارد . والتوزي"، للنشر مجدالوى دار التطور"، النفس علم ،(2993) سامى عريفج،

 نحدو الميدل وراء الَّامندة االجتماعيكدة ـــ النفسيكة العوامل ،(2990) مبراهيم ف ل اليكمد، عبد

 .02العدد النفسى، ايرشاد مجلة حالة، دراسة  السكاد" االًتياب

دد و  ومدارة القلددق ،(0222) السدديد فددارو  عثمددا ،  العربددى، الفَّددر دار ،2  النفسدديكة، ال م

 .القاهرة

 للنشددر الزهددراء دار ،0  ااكلنيَّددى، الددنفس علددم ،(0227) ميددطفى حسددن المعطددى، عبددد

 .الرياب والتوزي"،

 وصددفيكة دراسددة  الجامعددة  ددالب لدددى القلددق مسددتويات ،(0227) مبددراهيم هللا عبددد عسددير"،

 العلدوم ِسدم ماجستير، رسالة بالرياب، سعود الملق جامعة  الب من عيِّتنة على مطبكقة

راسات كليكة االجتماعيكة،  الرياب. اامينيكة، للعلوم العربيكة نايف جامعة العُليا، الدِّت

مرا ،  ممارسدتهم فدى الف دا"يكة والقندوات ل نترندا المدراهقين نعرب دور ،(0223) منى عت

راسات الميريكة المجلة الجنسيكة، لالنحرافات ية، للدِّت  .7العدد المتايِّت

 .القاهرة الميريكة، اانجلو مَّتبة ،27  المعاصر، النفسى الطبم  ،(0225) أحمد عَّاشة،

  ددالب لدددى الجنسدديكة لالنحرافددات المؤديددة الدددكواف" ،(0220) هللا حسددب أحمددد خالددد عجددب،

 بواليددة الجامعددات  ددالب علدى نطبيقيكددة دراسددة) المت يِّتدرات بددبع  وعالِتهددا الجامعدات

 .االجتماعى النفس علم فى ماجستير رسالة ،(الار وم

راسدى، ااداء فدى المدؤنِّترة النفسديكة العوامدل ،(0220) حسدين مروة على،  للنشدر أمجدد دار الدِّت

 .عما  والتوزي"،
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 دراسددة) الجددامعى الشكددباب وسدد  الجنسدديكة االنحرافددات ،(0227) أحمددد محمددد أشددرف علددى،

 الدنفس، علدم ِسدم الجامعيكدة، النيدل ًدرب كليكة ،(السمودانيكة الجامعات بع  على نطبيقيكة

 .السودا  النيلين، جامعة

 .القاهرة الميريكة، اانجلو مَّتبة الجنسيكة، االاطرابات ،(0227) حسن محمد ًانم،

 اانجلدددو مَّتبدددة والسمدددلوكيكة، والعقليكدددة النفسددديكة االادددطرابات ،(0225) حسدددن- محمدددد ًددانم،

 .القاهرة الميريكة،

 .القاهرة الميريكة، اانجلو مَّتبة النفسى، والقلق االكتئاب نقاوم كيف ،(2990) كلير فهيم،

 والتوزيدد"، للنشددر  يبددة مؤسكسددة والشايدديكة، السمددلوك فددى دراسددات ،(0223) حسددين فايددد،

 .القاهرة

ش لظاهرة المؤدية العوامل ،(0222) محمود فتحى،  االجتماعيكدة الادمدة ودور الجنسى التحرم

 جامعددة االجتماعيكدة، الادمدة كليكدة االجتماعيكدة، الادمدة مجداالت ِسدم، معهدا التعامدل فدى

 .الفيوم
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 ايسَّندريكة. والتوزي"، والنشر

ة الجنس ،(0223) رشاد موسى،  القاهرة. الَّتب، عالم ،2  النفسيكة، واليحك

 للطباعدة ميتدراك ،2  لالكتئداب، السمدلوكى المعرفدى العدالث ،(0229) عيدد محمود ميطفى،

 القاهرة. والتوزي"، والنشر

 للنشدددر، الو نيكدددة فهدددد الملدددق مَّتبدددة ،2  الددد معر، ونوبدددات القلدددق ،(0223) كدددوام مَّندددز"،

 ..الرياب

 بعددد  علدددى الريااددديكة الترويحيكدددة الممارسدددة مسدددهامات مددددى(. 0223) بدددوعزيز محمدددد،

د  التعلديم أسدان ة لدى المهنى بالتوافق وعالِتها محمد النفسيكة المت يِّترات  رسدالة ،المتوسِّت

دددص والريااددديكة البدنيكدددة التربيكدددة علدددوم دكتدددوراه ة، رياادددة نايم  الجمهوريكدددة وصدددحك

 .مست انم باديس بن الحميد عبد عةجام الجزا"ريكة،

 دمشق. والنشر، للطباعة ااهالى ،2  لألسرة، الجنسيكة الحياة ،(2999) رو  ويستهايمر،
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 Summary 

The current research aims to know the prevalence of sexual deviations, anxiety 

and depression among adolescents and adolescents,. The researcher used the 

comparative, descriptive approach, and the study conducted on a sample of (300) male 

and female students from university and high school students and diplomas. The study 

included the "Hamilton" list of depression: "Reynolds" and "Copac", "Arabization", 

"Tahani Hussein Al-Rabee", "Bader Muhammad Al-Ansari", "Abdel-Fattah Ibrahim 

Al-Qurashi", "Hessa Abdul Rahman Al-Nassar" (2002) , and Beck's anxiety scale. 

And the measure of sexual deviations (prepared by the researcher) , and the results of 

this research indicate the high percentage of sexual deviations in the total sample, and 

that the most prevalent sexual deviations in males and females are the secret habit, 

electronic sex, fetishism, homosexuality and sadistic sexualism, and that the most 

prevalent levels of depression in the research sample is the level The simple one, its 

prevalence reached (38. 7%) , and it is more flat The prevalence of anxiety among the 

research sample is the severe level, as its prevalence rate reached (60. 2%).  

 


