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  :ملخص الدراسة

ية جتملعالسرية وااالالناسية و  التن أجل الكشف عن المشكمفطال  االلهوية الجندرية لدى الى التعرف على اضطراب االدراسة هذه هدفت 
وتم ـ  نالمنهج االكلينيكي على عينة قوامهل فطالة واحدة من محلفظة معل لنلهذا االضطراب حيث استخدم البلحثالتي أدت والناسية قتصلدية االو 

رجع تاضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة  اسبلب واشلرت النتلئج الى انالمنزلية، المقلبلة. االدوات االتية: دراسة الحللة، الزيلرات  تطبيق
بللضرب  قلبالى عدة عوامل منهل: الخالفلت الوالدية والتوتر المستمر أملم األبنلء وسوء اسلليب المعلملة الوالدية للطال بللقسوة واإلهمل ، والع

يء توافقه مع اآلخرين، وعدم المسلواة في المعلملة بتاضيل النوع المخللف وتعزيزه أكثر ممل يجعله يقلده في بشكل يؤثر على ناسية الطال ويس
أفعلله لعله يصبح مثله ممل يؤدي إلى اضطراب هويتهم الجندرية. كمل تعبر رسوم الطال مضطرب الهوية الجندرية عن نقص في إشبلع الحلجلت 

 للحصو  على مزيد من اإلشبلع. والنكوص نحو مراحل نملئية سلبقة

 ) الهوية الجندرية، فطال الروضة، دراسة اكلينيكية(.:الكلمات المفتاحية

 

 : مقدمةال

نة يال شك في أن جنس الطال منذ مولده ذكرا أم أنثى أمر بللغ األهمية، حيث تختلف معلملتنل للمولود وفقل لجنسه، إذ نلبس الذكور مالبس مع
ونسميهم بأسملء تد  على القوة، بينمل نطلق على اإلنلث أسملء رقيقة تد  على الحسن والجمل ، لكن ال يمضي وقت فطويل حتى يشعر الطال 

 بناسه وبأن هنلك فرقل بين الولد والبنت، فطبقل ألمور يجب مراعلتهل ويطلق على تعرف الطال لنوعه الهوية الجندرية.

الهوية الجندرية لدى بعض أفطال  الروضة )مشكلة التشبه بللجنس اآلخر( كمل يالحظ تاشيهل في اآلونة األخيرة ولكن قد تظهر مشكلة اضطراب 
 في الروضة بصورة تستدعي التدخل السريع لمواجهتهل والحد منهل لمل لهل من أضرار ناسية واجتملعية وصحية على الطال والمجتمع، وقد يؤدي

ة في المجتمع المدرسي خلصة والمجتمع المدني علمة، وهنل يبرز دور وأهمية العالج اإلكلينيكي في تقديم انتشلرهل إلى ظهور سلوكيلت غريب
 المسلعدة والعالج للطال المصلب من أجل المحلفظة على الصحة الناسية واالجتملعية له.

إصراره على أنه من الجنس اآلخر، أو رغبته اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة بأنه كرب شديد ينتلب الطال حو  جنسه و ويعرف 
الملحة في أن يصبح من جنس غير جنسه، مع الرفض الدائم للتركيب التشريحي واالنشغل  بأنشطة من هم من غير جنسه، أو التعبير الصريح 

 (.2008برغبة الطال في أن يكون من جنس غير جنسه)أبو سريع، 

منظور علمي وعملي يتنلو  تعريف المشكلة ومظلهرهل والعوامل المؤدية إليهل والوصو  إلى وضع  لذا دعت الضرورة إلعداد هذه الدراسة من 
علمل تبعض األسلليب الوقلئية، مع اقتراح بعض برامج التدخل المهني العالجي لمسلعدة البلحثلت والبلحثين الناسيين في الميدان لمعرفة فطرق ال

 أنهل مشكلة حديثة وخطيرة وتستهدف أهم فئة بللمجتمع.مع هذه المشكلة داخل الروضة على اعتبلر 
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 : وتساؤالتها مشكلة الدراسة

تكمن مشكلة الدراسة في اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة بشكل يؤدي إلى مشكلة التشبه بللجنس اآلخر، وتتطلب تلك المشكلة في 
ه أسبلبوإشكلليلت  ،ومظلهره وتاسيرهته شأ، وإشكلليلت نالجندرية لدى فطال الروضة ماهوم اضطراب الهويةبحث أبعلدهل التطرق إلى إشكللية تحديد 

 ةالبلحث من أسبلب اختيلر هذا الموضوع كونه من الموضوعلت الحديثة، كمل أنه ضمن تخصص واهتملم .دراسة إكلينيكيةوعالجه من خال  
 وتنطلق الدراسة من التسلؤالت اآلتية: العلمي.

 ب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة؟.مل ماهوم اضطرا1

 .كيف  ينشأ اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة ومل مظلهره وتاسيره؟2

 .لملذا يحدث اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة ؟3

 .ملهى فطرق العالج من اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة؟4

 أهمية الدراسة: 

لماسرة اي دراسة الماهوم العلمي الضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة، ونشأته ومظلهره وعرض النظريلت الناسية تتمثل األهمية النظرية ف
  انهل ستقدم المعلوملت الكلفية للجهلت المهتمة برعلية الطاولة.تكمن األهمية العملية في و  .وفطرق الوقلية والعالج له

 أهداف الدراسة:

 .الهوية الجندرية لدى فطال الروضةاضطراب  تشخيص واقع.1

 اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة ومظلهره وتاسيره محلولة الكشف عن اهم مظلهر.2

سلعد ت توجيه نظر االخصلئيين الناسيين واالجتملعيين وغيرهم من المهتمين بلخذ نتلئج الدراسة الحللية بعين االعتبلر والعمل على تصميم برامج.3
 اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة.ة وعالج على وقلي

 التعريفات االجرائية:

بسبب اختال  ناسي أو أو أنثى  خلل في شعور فطال الروضة بناسه ذكرا  :(Gender Identity Disorder) اضطراب الهوية الجندرية
 ه لديه النموذج المواكب لمتطلبلت المجتمع.اجتملعي يشو  

 تشير إلى تصنيانل ألناسنل ولآلخرين ذكورا وإنلثل، فهي وعي الارد بللائة الجندرية التي ينتمي إليهل.(: Gender Idintityالهوية الجندرية)
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البلحثون بين الهوية الجندرية والهوية الجنسية بوصاهمل يخلط (: Gender Idintity and sex Idintityالهوية الجندرية والهوية الجنسية)
( يشير إلى التصنيف البيولوجي للذكورة واألنوثة اعتملدا على التركيب sexللجنس )فلدقة تقتضي التارقة بينهمل، مصطلحين مترادفين، لكن ا

( فيصف الخصلئص والسلوكيلت التي تعتبرهل ثقلفة الطال منلسبة للذكر أو األنثى فللجندر genderالجيني والتشريحي والهرموني أمل الجندر)
 (.2006)أبو ريلش، يولوجيل مثل الجنسمصطلح سيكولوجي وليس وصال ب

 :منهج الدراسة

 .لدى فطال الروضةاضطراب الهوية الجندرية  دراسةفي اإلكلينيكي يستخدم البحث المنهج التحليلي الوصاي 

 األدب النظري والدراسات السابقة

 اضطراب الهوية الجندرية لدى طفل الروضة

وية الجندرية بأنه انعكلس حقيقي للتعلرض بين الهوية الجنسية ينتج عنه امتنلع من داخل الارد تعرف جمعية الطب الناسي األمريكية اضطراب اله
 (. American Psychiatric Association, 2000) ناسه في أن يصبح ذكرا أو أنثى

ا أم أنثى وتتحدد ينتمي إليه ذكر ويوضح بعض البلحثين تعريف اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة بأنه يرتبط بتحديد نوع الجنس الذي 
الحويج، )سلوكيلته المستقبلية في ضوء امتداد خبرات الملضي والحلضر، لذا فإن اضطراب الهوية الجندرية يرنبط بخبرات الملضي وسلوكيلته

2006.) 

شديد لنوعه، وتكوينه الجسمي فلضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة هو توحد قوي ومستمر مع الجنس اآلخر، وعدم ارتيلح مستمر و 
ن موالشعور المستمر بأن لديه المشلعر وفطرق التاكير واالستجلبلت النمطية للجنس اآلخر، مع الرغبة القوية في أن يعلمله اآلخرون على أنه 

جنسية من طال لهيئته الالجنس اآلخر وأن يحيل بقية حيلته منتميل إلى الجنس اآلخر، فهذا االضطراب هو مصطلح سلوكي يشير إلى تعرف ال
 (.2007)سليملن، حيث الذكورة واألنوثة

 أو على األقل فإن اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة هو حللة من عدم االرتيلح حو  نوع الجنس الذي ولد به يؤدي إلى عدم التوافق
 (.David & Mark, 2005)بين جنسه الجسمي وشعوره بهويته

خلل في شعور الطال بناسه لكونه ذكرا أو أنثى، ويتمثل هذا  هواضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة لقو  بلن من خال  مل سبق يمكن ا
 االضطراب في اختال  األبعلد الناسية واالجتملعية والنموذج السلوكي الخلص المواكب لمتطلبلت المجتمع.

 يرهنشأة اضطراب الهوية الجندرية لدى طفل الروضة ومظاهره وتفس

له في ليتم التعرف على جنس المولود وفقل ألعضلئه التنلسلية لحظة ميالده، ويقوم الوالدان بلختيلر اسم منلسب لنوعه متمنين أن يسلك مسلك أمث
و نسبي بعد ذلك، حالنوع، تبعل لمل يتوقعه المجتمع، ويتم إرسلء الهوية الجندرية وتشكلهل في العلم الثللث من العمر، ويتم تثبيت تلك الهوية على ن
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 خريلت من نوعهل ممل يجعلهل أكثر استعدادا ألن تصبح أمل، وذلك على عكس الولد الذيفللبنت تبدأ بهوية أنثوية فترتبط بلألم وتنشئ عالقلت مع األ
 (.David & Mark, 2005( )2006)أبو ريلش،  يتجه نحو تكوين هوية جندرية ذكرية

من عمرهم يدركون أنهم أوالد أو بنلت، كمل يدلون في إجلبلت نمطية عند سؤالهم عن صورة  والخلمسة لرابعةوعند بلوغ األفطال  سن الروضة في ا
 .(Sternberg, 2007) فيصاون األوالد على أنهم أقويلء والبنلت على أنهن ضعيالت وهلدئلت الطبعلولد أو بنت 

يتقمص هوية جندرية ثلبتة، بينمل لو تم تأجيل هذا القرار فسوف يعلني فطال ولو علمل الوالدان فطالهم على الدوام على أنه ولد أو بنت فسوف 
 (.Coon, 2002)الروضة من اضطراب الهوية الجندرية أو لن يكون راضيل عن نوعه ذكرا كلن أو أنثى

طراب لبلوغ، ويعتبر اضوعلى هذا يبدأ اضطراب الهوية الجندرية خال  سن الروضة، واألسلس في تشخيص هذا االضطراب أن يحدث قبل سن ا
 .(2008)حلفظ، الهوية الجندرية خال  سن الروضة كثير االنتشلر، ويزيد في العيلدات الناسية بين األوالد عنه بين البنلت

 :اضطراب الهوية الجندرية لدى طفل الروضة مظاهر

مل مظلهر أكثر شيوعل في األوالد عنه في البنلت، تش كونهرغم يستمر حتى سن السلبعة، و فإنه قبل سن الرابعة اضطراب الهوية الجندرية  رغم بدء
 : (2010)السواد، اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة مل يلي

لرسة ميل الطال إلى مم إلى غير نوع جنسه.رغبته الشديدة والمستمرة في التحو  و إصرار الطال على أنه من الجنس المعلكس لنوع جنسه، 
تبدو مظلهر اضطراب الهوية الجندرية لدى  .الجنس اآلخر ولعب األدوار الخلصة بأفراده ومصلدقتهم وارتداء مالبسهم النشلفطلت الخلصة بنوع

بدو مظلهر ت .إلى مشلركة البنلت هوايلتهن الماضلة كلألم والعروسة والطبيبة ويميل لعب أدوار أنثوية بأن ياضل الطال الذكر في الروضة
 ومملرسة اللعب الخشن والركل والرفس واستخدام العنفإلى لعب أدوار البنين  بللنزوع ى الطالة األنثى في الروضةاضطراب الهوية الجندرية لد

 . والمسدسلت

 النظريات المفسرة الضطراب الهوية الجندرية :

 ضطراب الهوية الجندرية لدى طفل الروضةوا النظرية المعرفية النمائية لكولبرج.1

لنملئية أن التغيرات التي تنتج عن النضج في عمليلت التاكير ترتبط بللمحلوالت المعرفية للطال لاهم الاروق الجنسية الكبرى ترى النظرية المعرفية ا
حدد م تفي العللم حوله بمل يسبب اكتسلب الطال للتنميط الجنسي، كمل يرى كولبرج أن المحتوى المعرفي الذي يتعلمه الطال عن األدوار الجنسية ي

يئة، وال يقتصر تعلم الطال لهويته الجندرية على الراشدين كنملذج أو عوامل للتعزيز والعقلب، إنمل يقوم األفطال  بتصنيف أناسهم خال  الب
 (.2006لش، )أبو ريسلوكيلت تنلسب جندرهمواآلخرين كذكور وإنلث، ومن هنل ينظمون سلوكيلتهم بمل يتسق وهذا التصنيف، بللتللي يتبنون 

ذا التوجه فإن اإلنلث ياضلن اللعب بللدمى على اللعب بللشلحنلت كللذكور ألنهن فطورن وعيل معرفيل بأن اللعب بللدمى متسق مع وانطالقل من ه
عودة، ) بللنسبة لكولبرج أن األوالد يتعلمون أوال أن يكونوا ذكورا أو إنلثل ألن والديهم يشجعلنهم على ذلكفكرتهن عن أناسهن كإنلث، فللقضية 

2009.) 
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أن النظرية المعرفية النملئية تاسر اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة بأنه خلل في تعلم األفطال  أن يكونوا ذكورا  يرى البلحثلنوعلى هذا 
 أو إنلثل أو قصور في تشجيع والديهم على ذلك، أو عدم قيلم األفطال  بللتوحد وتقليد نملذج من ناس الجنس.

 ية . نظرية السكيما الجندر 2

المميزات و  تاسر نظرية السكيمل الجندرية محتوى النظرية المعرفية النملئية لكولبرج بأن المعرفة الجندرية هي معرفة السلوكيلت واألدوار والوظلئف
إن هذا ف الخلصة بكل نوع، فلكي تكون الطالة أنثى فإن هذا يرتبط بسلوكيلت محددة وأدوار ووظلئف وميزات محددة،  ولكي يكون الطال ذكرا

 (.Stephen, 2005( )2006)أبو ريلش، يرتبط بسلوكيلت مختلاة وأدوار ووظلئف وميزات مختلاة

أن نظرية السكيمل الجندرية تاسر اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة بأنه خلل في أنملط سلوك األفطال  المتسق مع  يرى البلحثلنهذا وب
قصور في األفطر المرجعية المعرفية المتصلة بللمعتقدات االجتملعية المتعلقة بتصرفلت الذكور واإلنلث في  الجندر بأن يكونوا ذكورا أو إنلثل أو

 مجتمعلتهم نحو ارتداء مالبس مرتبطة بنوع محدد أو اللعب بألعلب تخص جنسل مختلال.

 لنفسي. نظرية التحليل ا3

فمن وجهة نظرهم أن ظلهرة ، (2006)أبو ريلش، ال المالمح الذكرية أو األنثويةعن كيفية اكتسلب الطقدمت نظرية التحليل الناسي تاسيرا قيمل 
ية فوفقل لارويد يتم اكتسلب المعليير االجتملعية بواسطة تقمص الولد لشخصالتقمص تعلم الطال الدور الجنسي المنلسب وتحدد هويته الجنسية، 

 (.Laura, 2000)خال  سن الروضة في اكتسلب الهوية الجندريةاألب وتقمص البنت لشخصية األم  

ذكرية أو عيب في تقمص الطال المالمح التاسر اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة بأنه  تلنكمل ترى البلحثنظرية التحليل الناسي ف
بللمثل تتقمص هر أو العلدات و في الملبس أو المظفقد يتقمص الطال الذكر بعض الصالت األنثوية وعدم وضوحه؛ تغييم للدور الجنسي األنثوية، و 

 األنثى سلوكيلت الذكور من الخشونة والقوة.

ل في بنلء الشخصية، فللمثيرات التي تعرض لهل الطاالروضة فطاولة على األهمية البللغة لمرحلة تجمع النظريلت الناسية  أنفمل تقدم وعلى 
، وعلملء التقمصو  ي يرون أن تأثير خبرات الطاولة يتم خال  عملية التوحدومعيشته في بيئته تكون سملت شخصيته، فعلملء نظرية التحليل الناس

ير ثالنظرية السلوكية يرون أن تأثير خبرات الطاولة يتم خال  عملية التعلم تحت شروط التعزيز، وعلملء نظرية التعلم االجتملعي يرون أن تأ
 .طينخبرات الطاولة يتم خال  عملية التقليد والمحلكلة للكبلر المحي

 اضطراب الهوية الجندرية لدى طفل الروضة  أسباب

 ؛يتبلدر إلى الذهن سؤا  حو  ملهية األسبلب التي تؤدي إلى إحداث اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة، وال شك في تعدد تلك األسبلب
 فمنهل البيولوجية ومنهل الناسية ومنهل البيئية واالجتملعية، كمل يلي: 
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 الهوية الجندرية لدى طفل الروضة ضطرابسباب البيولوجية الاألأوال: 

لهرمونلت إلى ذكرية اقضية الاروق بين الجنسين تقوم على مل يمكن تسميته بللحتمية البيولوجية، ولكن من الضروري التنبيه إلى أن تصنيف ان 
يعتبر األندروجين هرمونل ذكريل بينمل البروجستيرون فيسبب اضطراب الهوية الجندرية لدى الطال، حيث  وأنثوية يمكن أن يكون مضلال

لاة، تواألستروجين هرمونين أنثويين، حيث إنه ال يعرف كلئن مطلق الذكورة أو األنوثة، لذا فإن الجنسين ينتجلن ناس الهرمونلت لكن بكميلت مخ
أو أضعاهل، وبعض النسلء أكثر أنوثة من غيرهن أو أقلهل، ويتراوح تدريجيل بين الذكورة واألنوثة، لذا فإن بعض الرجل  أشد ذكورة من غيرهم 

، ومنصور، )عبد العزيزوبينهم تسلسل وسيط ال نهلية له وهذا هو السبب في تخنث بعض الذكور أو اضطراب الهوية الجندرية لإلنلث والذكور
2011.) 

 هوية الجندرية لدى طفل الروضة: األسباب النفسية الضطراب الثانيا

مالهيم ناسية أسلسية تكون بمثلبة القلعدة األسلسية الضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة، فلألشكل  العلمة للنوع أو التنميط يوجد ثالث 
لصة خالجنسي بمنزلة المعتقدات السلئدة عن الذكور واإلنلث، أمل التوحد فهو تبني نمط كلي من السملت واالتجلهلت والميو ، بينمل األدوار ال

اء و وعين هي انعكلس لألشكل  العلمة من السلوكيلت اليومية، لذا فللهوية الجندرية هي الوجه الخاي للنوع وتتعلق بإدراك الذات بشكل نسبي سبللن
للمعتقدات والقيم واالتجلهلت سواء كلنت ضمنية أو صريحة قد تكون شعورية أو ف(. Laura, 2000)كلنت ميزاته تميل نحو الذكورة أو األنوثة

ناسية ال سبلبومن االشعورية، ومعظم اآلبلء يثيبون السلوك الذي يرونه منلسبل لجنس فطالهم ويعلقبون السلوك الذي يرونه غير منلسب، ال
م ورضلهم عن السلوك المالئ الرغبة في المدح والتقبل من جلنب الوالدين واآلخرين الجندرية لدى فطال الروضة، الهويةالكتسلب أو اضطراب 

يز، )عبد العز  التوحد مع األب من ناس الجنسوأخيرا   بسبب السلوك غير المنلسب لجنسه الخوف من العقلب أو النبذضلفة إلى ، الجنسه
   (. 2011ومنصور، 

 الهوية الجندرية لدى طفل الروضة ثالثا: األسباب االجتماعية الضطراب

ابهل يقع على علتق العوامل البيولوجية والناسية إال أن هنلك أسبلبل اجتملعية على الرغم من أن تحديد الهوية الجندرية لدى فطال الروضة أو اضطر 
ن أو اضطرابهل، فللتنشئة االجتملعية والمنلخ الثقلفي يسهملن في إيجلد صور م وثقلفية لهل دور كبير في تحديد الهوية الجندرية لدى فطال الروضة

بهل دو عليه مظلهر األنوثة سمع أشخلصل في بيئته يصاونه بأنه أنثى، فإن ذلك سيجعله منتاالضطرابلت الناسية والسلوكية، فلو أن هنلك فطاال تب
إلى البنلت ومن ثم يقلدهن، هذا بلإلضلفة إلى العوامل االجتملعية التي تسلعد على تطور هذا االضطراب في الهوية الجندرية لدى فطال 

 .  (Richard & Philip, 2002)الروضة

سلوك الوالدين، سلوك األشقلء، سلوك جملعة الرفلق،  الضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضةجتملعية التي تؤدي أهم األسبلب اال ومن
   (.2010)الحسيب، األلعلب وفطريقة اللعبسلوك المعلمة، وسلئل اإلعالم و 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد الخامس

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

152 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 عالج اضطراب الهوية الجندرية لدى طفل الروضة

يعلنون من اضطراب الهوية الجندرية بعرضهم على اختصلصي ناسي، ليحلو  عالج حللة عدم انسجلم غللبل مل يقوم أوليلء أمور األفطال  الذين 
افق بين لتو ا الطال مع الجنس الذيولد به، ووضع حد للعالقلت المتوترة السلئدة مع والديه وأقرانه، ومن أهم مل يقوم به المعللج الناسي إتملم عملية

إعلدة ب الهوية الجندرية وجنس الطال الاعلي والتي يجب أن تكون مالئمة للبيئة والتنشئة االجتملعية والثقلفية وذلك من خال العالج اإلكلينيكي
 .  (Ehrensaft, 2012)تأسيس وبنلء هذه الهوية الجندرية وفق الهوية الجنسية الحقيقية

ضرورة العنلية واالهتملم بللتربية الدينية واألخالقية والصحية والريلضية مثل  ن الجنس ذاتهأواًل: تطوير عالقة أوثق مع الوالد م

ظهور أية  ىله إلاالنتب نموه في هذه المرحلة. ىالنضج الجسمي والجنسي والتغيرات الجسمية التي تطرأ عل ىلألبنلء. العمل علي تهيئة الطال إل
ية الثقة بأسلوب يسلعد على تنم تربية األبنلء حلهل وعالجهل قبل أن تستاحل. ىلعيه( والمبلدرة إلاجتم –جسمية  –جنسية  –مشكلة )اناعللية 

رورة توفير ض شغل أوقلت فراغهم بمل هو مايد من األعمل  والهوايلت. ىمسلعدة األبنلء عل بللناس لتحقيق التوافق االجتملعي واالناعللي السوي.
ه.العمل علي إتلحة الارصة لألبنلء علي تحمل المسؤولية لتحقيق اندملجهم في المجتمع.إعطلء الارصة للطال في القدوة الصللحة لألبنلء لالقتداء ب

 التعلمل مع مشلكله وتصريف أموره.

أي  ىلعضرورة وجود الرقلبة األسرية المعتدلة والمتلبعة المستمرة لألبنلء مع إعطلء بعض الحرية لهم في بعض األمور.القيلم بللقضلء        
سطية و نموذج سيء داخل األسرة. البعد عن التسلط والقسوة، الحملية الزائدة، التدليل الزائد، التاريق بين األبنلء.الحرص على اتبلع أسلوب ال

)عبد يةجتملعتواجد األب واألم مع األبنلء واالهتملم بهم وعدم االنشغل  عنهم، علمل ضروري جدا لصحتهم الناسية واال واالعتدا  في التربية.
  (.2007الرحمن، 

إعداد برامج تربوية مخططة لتهيئة الطال :ن( في كيفية الحد من هذه المشكلةمعلمي –ثانيا: تفعيل دور الروضة )إدارة 

لتوافق معهل. المرحلة النضج الجسمي واالناعللي والجنسي واالجتملعي والتغيرات التي تطرأ عليهم وتوضيح معنلهل والاروق الاردية فيهل لتقبلهل و 
استثملر فطلقة الطال في أوجه النشلفطلت الريلضية والثقلفية والعلمية واالجتملعية المنلسبة لنوعه داخل الروضة عن فطريق المنلفسلت كمل ان 

ة القيلدة واستغال  اتشجيع وتنمية ص تنمية الثقة بللناس لتهذيب اناعلالت األفطال  لتحقيق التوافق االناعللي لديهم.وكذلك الجيدة بين الطالب. 
احترام وجهلت نظر األفطال  وتقبلهل ومنلقشتهل معهم لتدعيم االيجلبي منهل وتعديل األفكلر والمالهيم الخلفطئة و ميو  األفطال  في تنمية شخصيتهم. 

فكلر المنلسبة إلقنلع وانتقلء األمسلعدة األفطال  على التخطيط من خال  تحديد أهداف وفلساة واضحة لحيلتهم عن فطريق المنلقشة واتي يتبنونهل.و ال
 (.2001)العيسوي،  للدين والمجتمع

بعض برامج التدخل المهني الوقلئية المقترحة للبلحثلت والبلحثين االجتملعيين والناسيين للحد من مشكلة عدم االقتصلر على العالج بل الوقلية ب
 الروضة:داخل  الجندريةاضطراب الهوية 

 وأوليلء األمور والمعلمين. للطاله إعداد برامج توعية موجه-

 .)اإليحلءات( األفطال اعتملد األسلليب والبرامج الغير مبلشرة في توعية -
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بيل س لعتبلرهم قدوة حسنة للشبلب، أوعلىتحت مسمى يثر اهتملم الطالب مثل اسم احد القلدة العظملء أو المشلهير ب بللروضةتشكيل جملعة -
 (.2000)عبد الرحمن، عميق مثل "من أنل" المثل  مسمى بسيط ويحمل معنى

 : دراسات سابقةال

تمع، جيعتبر موضوع الدراسة الحللية من أكثر الموضوعلت التي يجب االهتملم بللبحث والدراسة فيهل ألهمية هذا المجل  وخطورته على الارد والم
 ومن تلك الدراسلت مل يلي: 

توصيف أنملط تنشئة الطال واستعراض أنواع اإلسلءة الجسدية وغيرهل، وأوصت الدراسة  ( اإلسلءة والجندر إلى2006راسة أبوريلش)هدفت د
 (. 108: 17، ص2006)أبوريلش،  بلإلفلدة من دور اإلسالم في الوقلية من اإلسلءة

تم تقييم اضطراب شخصل، و  8064(، بعنوان: تقييم اضطراب الهوية، وأجريت على عينة ألملنية تشتمل على 2013دراسة كبير ووجسن )امل 
 ,Wijsen)الهوية الجنسية، فتوصلت النتلئج إلى أن مضطربي الهوية الجنسية لديهم معدالت أعلى من القلق ورغبة في االنعزا  عن اآلخرين 

2013, p. 132 – 143) . 

 قيلس اضطراب الهوية الجنسية علىتقييم ماهوم الذات للتحكم بأعراض اضطراب الهوية الجنسية ، وفطبق مالى ( 2013دراسة بيوسلري )وهدفت 
( من مضطربي الهوية الجنسية في إبيلدان مقسمين إلى مجموعتين تجريبية وضلبطة، وقد أوضحت نتلئج الدراسة أن استخدام ماهوم الذات 80)

 (.Busari, 2013, p. 5535-5545كتقنية عالجية له أثر فلرق لدى المجموعة التجريبية مقلرنة بللمجموعة الضلبطة )

 منهجية البحث:

 عرض الدراسة اإلكلينيكية

 أوال: حدود الدراسة اإلكلينيكية:

 متوسط اضطراب الهوية الجندرية في ضوء مشكلة البحث وإفطلره النظري.  (،سنوات 5يبلغ من العمر)تتحدد الدراسة اإلكلينيكية في حللة فطال 

 الدراسة:  وضوعبيانات الحالة م ثانيا:          

 من الروضة ثلنيةسنوات في المرحلة ال 5بلغ من العمر تأ أ.  ةالطال. 
 لتوأمهواحد أخ  لله. 
 حلصل على مؤهل متوسط ويعمل موظال.علمل  34من العمر ليبلغ والده 
  وسطل وال تعمل. تعلمل وتحمل أيضل مؤهال م 32فتبلغ من العمر أمل األم 
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 ثالثا: الجو األسري:           

 المستمر أملم األبنلء.لت والتوتر يشوبه الخالف 
 خرين. مع اآل لويسيء توافقه تهلالعقلب بللضرب ممل يؤثر على ناسيبللقسوة واإلهمل ، و  ةتتسم المعلملة الوالدية للطال 
 :ةرابعا: الحالة النفسية للطفل          

  لرضل عن صورة جسمه لاناعلليل في مجل  التوافق، لكن لديه ةمعوق. 
 شعر بللوحدة والنبذ والعزلة من جلنب الوالدين، مع إحسلس بعدم األمن واإلهمل  وعدم ت، كمل لذاتهبصورة متدنية عن  تشعر

 االهتملم. 
  الخوف من الزواحف. ةكثير 
 عدوانية تحقق رغبلتهل العنياة عن فطريق التخيل وليس الواقع، ممل يرتد نحو الذات.  لشخصيته 

 : ةخامسا: تحليل رسوم الطفل          

 م األمن وتعكس التوتر والقلق.تعكس عد 
  .تستجيب للعنف المتخيل والمرتد نحو الذات 
  .تعكس اإلحسلس بلإلحبلط والضعف والوهن 
 .تعبر عن نقص في إشبلع الحلجلت والنكوص نحو مراحل نملئية سلبقة للحصو  على مزيد من اإلشبلع 
 حل الدراسة اإلكلينيكية: سادسا: أسباب اضطرابات الهوية الجندرية لدى الحالة م          

 في اإلهمل  وعدم االهتملم وبث اإلحسلس بللنقص والعجز والضعف.  ةسوء أسلليب المعلملة الوالدية المتمثل 
 منهل وتعزيزه أكثر لالتوأم عليه يهلعدم المسلواة في المعلملة بتاضيل أخ . 
 صبح مثله. ت لقلده في أفعللهل لعلهت لجعله يهلتراكم تاضيل أخ 

 :سابعا: خطوات عالج اضطرابات الهوية الجندرية لدى الحالة           

  أنثى لكونه رى مزايلتبحيث  لهمالهيموتصحيح بللنبذ والوحدة  لشعورهمقلومة. 
 رى لديه ذاتل مرتاعة تحقق مل تريد بدعم الوالدين.تالتي  يهلعلى أخ لمعللجة اعتملديته 
 يير.توعية الوالدين بخطورة الوضع وحتمية التغ 
 نتائج الدراسة اإلكلينيكية          

 .تؤدي الخالفلت الوالدية والتوتر المستمر أملم األبنلء إلى اضطراب هويتهم الجندرية 
  .حين تتسم المعلملة الوالدية للطال بللقسوة واإلهمل ، والعقلب بللضرب يؤثر ذلك على ناسية الطال ويسيء توافقه مع اآلخرين 
 هوية الجندرية أن يكون الطال معوقل اناعلليل في مجل  التوافق.من مظلهر اضطراب ال 
   يشعر الطال مضطرب الهوية الجندرية بصورة متدنية عن ذاته، كمل يشعر بللوحدة والنبذ والعزلة، مع إحسلس بعدم األمن

 واإلهمل  وعدم االهتملم. 
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 مل دوانية تحقق رغبلتهل العنياة عن فطريق التخيل ميكون الطال مضطرب الهوية الجندرية كثير الخوف، كمل يكون شخصيته ع
 يرتد نحو الذات أو عن فطريق الواقع ممل يدمر في محيطه.

  .تعكس رسوم الطال مضطرب الهوية الجندرية عدم األمن وتعكس التوتر والقلق 
  .تستجيب رسوم الطال مضطرب الهوية الجندرية للعنف المتخيل والمرتد نحو الذات 
 ال مضطرب الهوية الجندرية اإلحسلس بلإلحبلط والضعف والوهن. تعكس رسوم الط 
  تعبر رسوم الطال مضطرب الهوية الجندرية عن نقص في إشبلع الحلجلت والنكوص نحو مراحل نملئية سلبقة للحصو  على

 مزيد من اإلشبلع.
 المتمثل في اإلهمل  وعدم االهتملم وبث  من أسبلب اضطرابلت الهوية الجندرية لدى فطال الروضة سوء أسلليب المعلملة الوالدية

 اإلحسلس بللنقص والعجز والضعف. 
  ممل  كثرأ النوع المخللف وتعزيزهعدم المسلواة في المعلملة بتاضيل من أسبلب اضطرابلت الهوية الجندرية لدى فطال الروضة

 .يجعله يقلده في أفعلله لعله يصبح مثله
   مقلومة شعوره بللنبذ والوحدة وتصحيح مالهيمه بحيث يرى فطال الروضة ية لدى خطوات عالج اضطرابلت الهوية الجندر من

 جندره.مزايل 
  رتاعة ذاتل م يرى لديه النوع اآلخر الذيمعللجة اعتملديته على من خطوات عالج اضطرابلت الهوية الجندرية لدى فطال الروضة

 تحقق مل تريد بدعم الوالدين.
 توعية الوالدين بخطورة الوضع وحتمية التغيير.جندرية لدى فطال الروضة من خطوات عالج اضطرابلت الهوية ال 

 

  :الدراسةنتائج 

  ألبعلد اخلل في شعور الطال بناسه لكونه ذكرا أو أنثى، ويتمثل هذا االضطراب في اختال  هو اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة
 الناسية واالجتملعية والنموذج السلوكي الخلص المواكب لمتطلبلت المجتمع.

 الروضةفي سن  طالالاضطراب الهوية الجندرية لدى  تبرز نشأة. 
 الميل نحو الجنس المعلكس أو تقليده. مظلهر اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة من أهم 
  يتم خال   لذيا تأثير خبرات الطاولة ه نتيجةعلملء نظرية التحليل الناسي أنيرى فطال الروضة في تاسير اضطراب الهوية الجندرية لدى

ة التعلم علملء نظري ى عملية التعلم تحت شروط التعزيز، كمل ير يتم خال  ه يرونفعلملء النظرية السلوكية أمل عملية التوحد والتقمص، 
 للكبلر المحيطين.يتم خال  عملية التقليد والمحلكلة  هاالجتملعي أن

 ،ئية فمنهل البيولوجية ومنهل الناسية ومنهل البي هنلك العديد من األسبلب التي تؤدي إلى إحداث اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة
 .واالجتملعية

  جنس أوثق مع الوالد من التطوير عالقة منهل بنلء على أسس الضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة، البرنلمج العالجي يجب أن يقوم
مشكلة لاتاعيل دور البلحث االجتملعي في كيفية مواجهة ، و معلمين( في كيفية الحد من هذه المشكلة –تاعيل دور الروضة )إدارة ، و ذاته

لوقلئية المقترحة ا عدم االقتصلر على العالج بل الوقلية ببعض برامج التدخل المهنيو مشكلة التاعيل دور البلحث الناسي في كيفية مواجهة و 
 المشكلة.للبلحثلت والبلحثين والناسيين  للحد من 

  المعلملة الوالدية للطال بللقسوة واإلهمل ، والعقلب بللضرب بشكل يؤثر على ناسية و تؤدي الخالفلت الوالدية والتوتر المستمر أملم األبنلء
 جندرية.إلى اضطراب هويتهم ال، ممل يؤدي الطال ويسيء توافقه مع اآلخرين
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  من مظلهر اضطراب الهوية الجندرية أن يكون الطال معوقل اناعلليل في مجل  التوافق، يشعر بصورة متدنية عن ذاته، كمل يشعر بللوحدة
 والنبذ والعزلة، مع إحسلس بعدم األمن واإلهمل  وعدم االهتملم والخوف، كمل يكون شخصية عدوانية تحقق رغبلتهل العنياة عن فطريق التخيل

 ممل يرتد نحو الذات أو عن فطريق الواقع ممل يدمر في محيطه.
   تعكس رسوم الطال مضطرب الهوية الجندرية عدم األمن وتعكس التوتر والقلق واالستجلبة للعنف المتخيل والمرتد نحو الذات، واإلحسلس

 بلإلحبلط والضعف والوهن. 
 الحلجلت والنكوص نحو مراحل نملئية سلبقة للحصو  على مزيد من  تعبر رسوم الطال مضطرب الهوية الجندرية عن نقص في إشبلع

 اإلشبلع.
  ضطرابلت الهوية الجندرية لدى فطال الروضة سوء أسلليب المعلملة الوالدية المتمثل في اإلهمل  وعدم االهتملم اإلكلينيكية السبلب األمن

ه اضيل النوع المخللف وتعزيزه أكثر ممل يجعله يقلده في أفعلله لعلوبث اإلحسلس بللنقص والعجز والضعف، وعدم المسلواة في المعلملة بت
 يصبح مثله.

  :الدراسةتوصيات 

  . إقلمة مراكز متخصصة لتوفير الخدملت االستشلرية والعالجية لجميع األفطال 
  .إنشلء مراكز تأهيلية للوالدين لتوعيتهم بكيفية التعلمل مع أفطاللهم وتربيتهم تربية سليمة 
 مالت توعية مجتمعية إلرشلد الوالدين إلى التنميط الجنسي السوي وكيفية إكسلب الطال الدور الجنسي المنلسب. إفطالق ح 
  .توعية االختصلصيين ومعلملت الروضة بأهمية مالحظة سلوكيلت الطال ومتلبعة حلالت مضطربي الهوية الجندرية 
  المنلسب وتكوين هويته السوية. توظيف أنشطة الروضة المختلاة إلكسلب الطال دوره الجندري 
  .استخدام وسلئل اإلعالم بمل فيهل األفالم الكرتونية واأللعلب في إكسلب الطال هويته الجندرية المنلسبة لجنسه البيولوجي 
 

 الخاتمة 

 لجندريةاتعدد األسبلب والعوامل المحدثة لهذا االضطراب في الهوية حددت هذه الدراسة ماهوم اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة، حيث 
مصدرهل الارد ناسه، أو فطريقة إدراكه للظروف االجتملعية والناسية من حوله وكذلك قد في حيلة الطال فقد ترجع إلى متغيرات بيئية، وقد يكون 

ي أسرته فتكمن في العالقة التي تقوم بينه وبين أسرته، وبينه وبين أصدقلئه وبينه وبين مجتمعه، وبينه وبين القوى والمعليير الثقلفية السلئدة 
، سرة عـوامل تعود إلى األ، و ذاته الطالعوامل تعود إلى  فيمل المحدثة والمهيئة لهذا االضطراب ومجتمعه، ولذا يمكن تحديد أهم األسبلب والعوا

 الروضة وعــوامل تعود إلى المجتمع، عــوامل تعود إلى و 

فإن  الذكور نشأة اضطراب الهوية الجندرية لدى الطال تبدو جلية في مرحلة الروضة كمل أن مظلهر هذا االضطراب تظهر أكثر لدى وإذا كلنت
 .هنلك العديد من النظريلت التي تحلو  تاسيره، كمل أن هنلك العديد من فطرق عالج اضطراب الهوية الجندرية لدى فطال الروضة

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد الخامس

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

157 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 قائمة المصادر والمراجع

 مراجع اللغة العربية

 .القلهرةلنمو، مؤسسة فطيبة للنشر، علم ناس ا (.2010احمد )الحسيب،

 .المشكالت الناسية وعالجهل، دار المسيرة، عملن (.2008) حلفظ ،بطرس

 .اإلسلءة والجندر، دار الاكر، عملن (.2006)وآخرون  ،حسينأبوريلش

 .علم الناس بين الماهوم والقيلس، عللم الكتب، القلهرة (.2011)رشلد عبد العزيز ومديحة منصور

 .، المركز القومي، ليبيلاالضطراب الجنسي (.2006)صللح الحويج

 .يةالجديد في الصحة الناسية، منشأة المعلرف، اإلسكندر  (.2001)عبدالرحمن العيسوي 

 د. عبدهللا بن محمد الربعي، اضطراب الهوية الجنسية، دراسة فقهية فطبية، كلية الشريعة، جلمعة القصيم، السعودية، دون تلريخ.

 .دار المسيرة، عملنعلم الناس العلم،  (.2006)محمد الريملوي 

 .، الدار العللمية للنشر، القلهرةالمشكالت السلوكية لألفطال  (.2008)محمود أبوسريع

 .معجم مصطلحلت االضطرابلت السلوكية واالناعللية، مكتبة زهراء الشرق، القلهرة (.2007)عبدالرحمن سليملن

 .ل  والمراهقين الجلمعة المستنصرية، بغدادمشكلة تحديد الهوية الجنسية لدى األفطا (.2010)عبداألخضر السواد

 .علم الناس التطوري، الشركة العربية، القلهرة (.2009)محمد عودة

 .راض الناس، دار المؤلف، القلهرةالطب الناسي وأم (.2007)محمود عبدالرحمن

 .ج(، مكتبة زهراء الشرق، القلهرةالعال -التشخيص -األعراض -علم األمراض الناسية والعقلية، )األسبلب (.2009)محمد عبدالرحمن

 .االضطرابلت الناسية والعقلية والسلوكية، مكتبة األنجلو المصرية، القلهرة (.2006)محمد غلنم

 .الطاولة والمراهقة)المشكالت الناسية والعالج(، دار المؤلف، القلهرة (.2000)محمود عبدالرحمن

 بلء، القلهرة، هدى قنلوي، حسن عبدالمعطي، علم ناس النمو، دار ق

Ehrensaft, D,(2012) From geder identity disorder to geder identity creativity, Journal of Homosexuality 

American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mentdisorder, 4thEd, Washingion, 2000 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد الخامس

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

158 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

David& Mark,(2005) Abnormal psychology, Australi Wadsworth Thomson Learning, Inc,  

Sternberg, R,(2007). psychology, 101, Australia, Wadsworth Thomson. 

Coon, D,(2002). Esstials of psychology, Australia, Wadsworth Thomson 

Laura, E,(2000). Child development,15th. Ed, Upper saddle Rivver, Prentice Hall.Inc 

Huffman, K,(2002). Psychology in action 6thcd, New York, John Wiley& Sons, Ink,  

Harwood at al, (2007). Child psychology, 5th,cd, New York, John Wiley& Sons, Ink,   

. Richard& Philip (2002).,Psychology and Life 6th, Ed, Boston, A person Education Company. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ajsp.net/


   
   

     
 عشر العدد الخامس

 م 2020 – كانون الثاني – 2تاريخ اإلصدار: 

www.ajsp.net                                                                                                                          5798 -2663: ISSN  
 

159 
Arab Journal for Scientific Publishing (AJSP)                                                                           ISSN: 2663-5798 

 

 

”Gender Identity Disorder in Kindergarten Child (Clinical Study)“ 

 

 

Abstract:  

The study aimed at identifying the gender identity disorder in children in order to identify the psychological, family, social, 

economic and psychological problems that led to this disorder. The researchers used the clinical method on a sample of one 

child from Ma'an Governorate. The following tools were applied: case study, the interview. The results indicate that the 

causes of gender identity disorder in kindergarten are due to several factors including: parental differences, constant 

tension before children, poor parenting methods of child cruelty and neglect, beatings that affect the child's psyche and 

harm his compatibility with others, And strengthen him more than he imitates in his actions to become like him, leading to 

the disruption of their gender identity. The drawings of a child with gender identity also reflect a lack of satisfaction of 

needs and a regression to previous developmental stages for greater satisfaction. 

Keywords: (gender identity, kindergarten child, clinical study). 
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