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الذايدي



ما هي املثلية؟

هل املثلية أمر 

جيني؟  



:عوامل الشذوذ الجنس ي
أسباب دينية •

أسباب اجتماعية •

أسباب اقتصادية•

أسباب نفسية•

أسباب اعالمية •

أسباب قانونية•

أسباب عضوية  •



:ما يترتب على الشذوذ الجنس ي

:اآلثار الدينية •

:اآلثار االجتماعية •

:اآلثار القتصادية •

:اآلثار الصحية •



:االضرار الصحية 

مرض 

الزهري 

مرض 

العقمااليدز



الغير شاذيين تعاطي الشاذيين جنسيا أكثر من تعاطي 



:عالج املثلية في الطب النفس ي

:التدخل الفردي 

جانب 

االستبصار

الجانب 

الديني

الجانب املعرفي 

السلوكي 

:التدخل االسري 

تبصير االسرة

بناء الثقة 

وضع قوانين

تدخل الرفاق :

لحثه عن 
االبتعاد عن 
أصحاب 

السوء 



القرآن  في  العالجية  ر  ي ب لتدا :ا

تعدد الزوجات –الزواج •

الصيام •

استغالل  وقت الفراغ •



:العقوبات 

القتل للرجال •

القتل للفاعل و املفعول به ان كانا بالغين عاقلين•

التعزير للنساء •



:سبل الوقاية

التربية االسالمية   •

املحافظة على الشعائر الدينة•

أمر باملعروف و النهي عن املنكر•

االتعاظ و العبرة بحال اصحاب الفواحش •

تعميق الرقابة الداخلية •

الصحبة الصالحة •



(regulation restrict practice of coversion▪:املراجع
(الدوريات املصرية)تصور مقترح لعالج الجنسية املثلية ▪

-حنان شبانة ابراهيم عبد الوهاب .د –( مجلة كلية اآلداب )التدابير الوقائية و العالجية للمجتمع من الشذوذ الجنس ي في ضوء القرآن الكريم ▪
دراسة لبعض (. 2007)الغديان، سليمان ( كلية التربي االساسية–مجلة الجامعة املستنصرية ) ممارسات منهي عنها وفوائد اجتنابها للوقاية من انتشار االمراض ▪

.العدد الحادي والعشرون: مجلة اإلرشاد النفس ي، جامعة عين شمس(. دراسة حالة)مسببات الجنسية املثلية لدى األحداث 
(مجلة اعجاز لشمال املغرب  الدولية للبحث و التأمل  العلمي )هل املثلية أمر جيني أم هي عادة مكتسبة ؟▪

▪Conversion therapy and lgbt youth-update 

▪Lesbian, Gay, and Bisexual Adults have Higher Prevalence of Illicit Opioid Use than Heterosexual Adults: 
Evidence from the National Survey on Drug Use and Health, 2015–2017

▪Ending Reparative Therapy in Minors: An Appropriate Legislative Response
▪Regulation restrict practice of conversion Therapy(marry ann Liebert)


