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 ة امللك سعود  ع جام

 داب  ة اآليلك

 الم اإلع

 تصل"( 103" مبادئ الكتابة اإلعالمية )دة تكليف ملا

 رهف عبدهللا الشبل  .أ

 أبرار محدي املطريي  :أسم الطالبة

 439202459 الرقم اجلامعي:

 64680: الشعبة

 التكليف الثان 

 ى إعالمي( )حمتو 

  ينعلي العليا :ستاذبتقدمي املذيع األ ،"ه طراابت اهلوية اجلندرياض"يف حلقة من حلقاته عن  نمعايل املواط االجتماعي لم الربانمج احلواري تك
يف احللقة معلومات   ذكر .شخاص يعانون من اضطراب اهلوية اجلنسيةحاالت ألو  ،علي زائري د. :يالنفساستشاري الطب استضافة مع 

 . احللول املمكنةأشار اىل نها مريض اهلوية اجلنسية و اين معض املشاكل اليت يع بحول املوضوع و 

عام ا، يف  40ا كمرض نفسي منذ هذا املرض مت االعرتاف به عاملي   سي فقال:" ومات عن هذا املرض النفمعلري ي زائعل د.استعرض  ة  بداي
 ". ، وكذلك اعرتفت منظمة الصحة العاملية به "اضطراب اهلوية اجلنسية"التصنيف األمريكي لألمراض النفسية حتت مسمى 

حيث   ؛صورة املرض ههشويت و  ابني به حينما ترجم للعربيةللمصسم مما سبب مشاكل تغري اال وات ملطوال هذه السنأنه كر "زائري" ا ذ أيض  
"التعاسة   سم إىلال تغيري امت  2013يف عام  ، لذاجنسية  أمراضة ولديهم هم فئة شاذصابني ابملرض ملا ن أاعتقد هور العريب ماجل أن 

حىت اىل أنه   الصحة اجلنسيةواضافته اىلقائمة األمراض النفسية هذا املرض من بت شطمنظمة الصحة العاملية  2018ويف عام  "هاجلندري 
 اليزال حتت التسمية النفسية. اآلن 

منذ أن فتح عينيه على الدنيا  د حممد أنه أكو املسجل يف اهلوية الوطنية كأنثى  "عام ا22-"حممد رضت يف احللقةعالت اليت من ضمن احلا
 . أزاد فيه اخلوفأنه سليم مما و ومل جيدوا أي مشاكل جسدية ستشفى ذهب اىل املشعر بشي غريب يف نفسه وهو ي

مما سبب  بلقامثل هذه األمت اطالق عليه  أنه كثري ا ماكان اجلواب   " ألقاب منها "بوية" أو "مسرجلةالق عليه اط  مت ما اذا عنل حممد أس  
 .أنه يرى أن اختالطه مع الفتيات خطأو  التنمر :سباب منهاألالتغيب من املدرسة ذ قرار ختأ، و لديه االكتئاب والقلق

  ن طريقإال عيء سنوات ومل تعلم عنه ش 6 اكتشفت سارة املرض من، ا ذكروية على أهناملسجلة يف اهل "عام ا 28-سارة"حالة  كذلك
، توقفت سارة يعي بديها زائد عن الطلثة رمون األنو هت أن والتحاليل أثبإجراء الفحوص بعد ذهبت لطبيب نفسي و  "قوقل"حمرك البحث 

 " .الرفض اجملتمعي لفكرة مرضها وعدم تقبلها، وحىت أن أهلها قاطعوها " بسببدخل اجلامعة ي ومل تو ثانليم ال عند التع

  مع وبعدعائلتها واجملتبسبب مرات  مخسةيومي االنتحار حاولت ان، وية ذكرلة يف اهلومي" واملسج"اني هي  "اينالعلي "ر حالة استضافها آخو 
ث لبست  والعكس، ذكرت أيض ا أهنا يف فرتة ما جربت نفسها على أن تكون ذكر حي "ين أهلي سريفضين اجملتمعذا قبلا ":أيسها قالت

 مل يتغري شيء. ولكن  للمسجد تصلي وتدعي هللا كل يوم تذهبأهنا  لبس السعودي الرمسي "الثوب" و ال
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وليس  لديه تكوين أنثويأن الدماغ ذا املرض هو عيب خلقي يف ه أبن ث األخرية أشارتاألحبا زي أن راي الد. عليومي مع ت اناختلف
الدين وأهنا بعيدة  أن احلل هو ها كثر من طبيب أخربو أهنا ذهبت أل، و هرموانت دون اشراف طيب، كما أهنا ذكرت أهنا تناولت مرض نفسي

 باء نفسيني متخصصني يف اجملال. هناك أط لو أن  "انيومي"، متنت  تصلي يف املسجد وتدعو هللاعن الدين رغم أهنا 

العريب  فكر اجملتمع ع يتناسب م ال  و مهورجديد على اجل ضوع املختارن املو أم احلاصل بني التصادبسبب يف إاثرة جدل تسببت احللقة 
وهي   اجلمهورمن  األوىلفئة ، الصاب به ليس له الحول وال قوةوامل وابتالء نه مرضوبني أ أوال  مث العادات والتقاليدالدين  قائم علىال

حاوالت مب دينعن ال أن السبب هو البعد يرون  مهنوأن تكون هكذا ن هذه احلاالت اختارت أأى و أنثالذكر ذكر واألنثى ترى أن  األكثرية
املرض اندر  وأن  "هلا وتروج هلا لتنتشر أكثر ةتعمل دعاي ":ا للمرضري  ومش قائال  " علياينال"اهتم من ومنهم  ،ايت قرآنيةابذلك ثبات إل

 . رهي عامل مؤثء والرايضة ، ومنهم من ذكر أن الغذا لسبب التضخيم وغسيل للمخوعرضه هو 

وتدعم   "-جنس اجلسد-لوجينس البيو جنس املخ_ وبني اجل - ية  اهلوية اجلنسانهو تعارض بني" :فقالت فسيالفئة األخرى ترى أنه مرض ن
خص الذي يعاين من االضطراب  أبن الش وأيض ا حتاول أن ترفع من وعي اجملتمعرسائل ء والاعمعنواي  ابلد  االضطرابمن يعاين من هذا 

ق   طار   مثل: د. من أطاب نفسيني علمية مؤكدةحبثية كر أدلة واستشهادات نقاشات وتذ تدخل يف  حيتاج اىل التدخل العالجي كما أهنا
ق بني  ؤولية التوضيح ملن ال يفر حتملت مس ض اوأي ،ذكروا فتاوى وأحكام إبجياز العالج ملن يعاين من االضطراب نيمن ابب الد و بيباحل

املثلية  بينما غري مرئي   يعيب خلق وهو للجسدالف طفل بعقل خمالوالدة هو  االضطرابكما قالت واملثلية ف اضطراب اهلوية اجلنسية
 . هو اختياراجلنسية 

 

 : املراجع

د. علي زائري استشاري الطب النفسي: خلل هرموين أثناء تكّون اجلنني أدى حلدوث اضطراب اهلوية  .(30،أكتوبر،2019.)طن،مواامل
    om/watch?v=PtuqTKBJiOEhttps://www.youtube.c]ملف فيديو[.اسرتجعت من.اجلنسية

 من.اسرتجعت .]ملف فيديو[حممد مسجل ابهلوية الوطنية كأنثى.. يروي معاانته لـ #معايل_املواطن(.30،أكتوبر،2019املواطن،م.)

https://www.youtube.com/watch?v=x0fgALfXz2s&t=47s   

.]ملف سنة ومل تستطع دخول اجلامعة  28سارة ومسجلة يف بطاقة األحوال ذكر.. عمرها (.30،أكتوبر،2019.)املواطن،م
  ebsZsec-https://www.youtube.com/watch?v=UuQفيديو[.اسرتجعت من

 .اسرتجعت من]ملف فيدو[.مرات 5انيومي مسجلة يف بطاقة األحوال ذكر.. حاولت االنتحار .(30،أكتوبر،2019املواطن،م)

https://www.youtube.com/watch?v=jyBfiqgCWFw 

.]ملف  ص دمت حينما مسعت أن أطباء جتميل يقولون عن عمليات تتعلق ابضطراب اهلوية اجلنسية "حرام"  (.30أكتوبر،،2019املواطن،م)
  https://www.youtube.com/watch?v=p3pSuvOgdY8فيديو[,اسرتجعت من
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