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اوعالقتهااببعضااملتغيراتالدىااملتزوجيناواملتزوجاتضطراباتاالجنسيةاالا  

افيااملجتمعاالكورديا

امؤيداإسماعيلاجرجيسااااااااااااااااا

اديارامحياالديناصادقاااااااااااااااااااااااااااا

اجامعةاصالحاالدينا/كليةاالتربيةا/ااا//ياوالنفس ياإلرشاداالتربواقسماااااااااااااا

اخواكرماژيالءاحمه

 جامعةاگرميانا//كليةاالتربيةاا//اةوالنفسیاةالعلوماالتربویقسما

  

 املستخلص:  

ااملتزوجيناااااااا الدى االجنسية ااإلضطرابات امستويات اعلى االتعرف االحالي االبحث يهدف

ا
ً
واملتزوجاتافيااملجتمعاالكوردياوادللةاالفروقااإلحصائيةافيااإلضطراباتاالجنسيةاتبعا

ستخدما
ُ
)للجنسا،اواملحافظةا،االعمرا،امدةاالزواجا،اعددااألطفالا،امستوىاالتحصيلا(ا،اأ

(امنااملتزوجيناواملتزوجاتافياا580هجاالوصفيااإلرتباطياوتكونتاالعينةامنا)االباحثوناااملن

(افياالسليمانيةاا283(امتزوجاومتزوجةافياأربيلاوا)ا297محافظتياأربيلاواالسليمانيةا،ابواقعا)ا

عدتامقياسااإلضطراباتاالجنسيةاباإلعتماداعلىا)
ُ
(اوالدراسةااإلستطالعية،اوتمااDSM-5،ا

الظاهرياوالقوةاالتمييزيةاوعالقةاالقوةابالدرجةاالكليةاللمقياسا،اأمااتحققامناالصدقا

(ااوبطريقةاا0.65ثباتااملقياسافتماتحققابطريقتينا،ابطريقةاإعادةااإلختبارابلغتاقيمتهاا)ا

(ا،اتمااملعالجاتاالحصائيةابإستخداماالحقيبةاالحصائيةاا0.72الفااكرونباخابلغتاقيمتها)ا

ا) االجتماعية اعينيتينااSpssللعلوم او االواحدة اللعينة االتائي االختبار اإستخدام اوتم ا )

مستقلتيناواتحليلاالتبايناالحادياواالختباراشيفيهاللمقاراناتااملتعددةاا،افأظهرتاالنتائجا

بدللةاأقلامنااملجتمعاعندامستوىاالدللةا)ااإنتشارااإلضطراباتاالجنسيةالدىاالعينه

ادالا0.001 افروق اوجود اعدم ا، اتبعاا( االعينة الدى االجنسية االضطرابات افي
ً
اإحصائيا ة

للمتغيراتا)الجنسا،االعمرا،امدةاالزواجا،اعددااألطفالا(ا،اوجودافروقادالةااحصائيااعندا

اللمتغيريا)ااملحافظةاواالتحصيلاا0.05مستوىاالدللةا)ا (افيااإلضطراباتاالجنسيةاتبعا

لدبلومافأكثر.اوفياضوءانتائجاالبحثاتوصلاالدراس يا(اوالصالحامحافظةاالسليمانيةاواعينةاا

االباحثوناإلىامجموعةامناالتوصياتاواملقترحات.ا
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 املقدمة:

 مشكلة البحث 

االكائناتااااااا امعظم احياة امن
ً
امهما اجزء االجنس ي االنشاط يشكل

افياحياتهماوايتمثلافياحاجةاكالا
ً
اثابتا

ً
اأساسيا

ً
الحيةاوتمثلاعنصرا

الجنسيناللتواصلاالجنس يابطريقةاأواأخرىاللتخصيباوالتكاثراوا

بشكلاعاماللزواجامكانةامهمةالدىااملجتمعاتابالتاليالبقاءاالنوعا.اوا

اأناالزواجا ااملعروفافيااإلسالم او واملجتمعااإلسالمىابشكلاخاص.

االعالقةا امنها امتعددة اأهداف اللزواج اذكر اوقد الاليمان. إتمام

االسكينةا االستقرارو او اواإلنجاب االجنس ااملتبادلة، العاطفية

والصحةاالنفسيةاواتكوينااألسرةاوتنظيماالحياةااملهنيةاللزوجيناوا

ا ااألنشطة ااملجالاتنظيم اوإتاحة االفراغ الوقت ااملناسبة الترفيهية

املناسبالتجاوزاوحلامشكالتاوتحدياتاحياةااإلنساناالتياعاشهاا

ازواجه ازوجيةااقبل اعالقة اضمن االذاتي االستقالل اتحقيق او ،

عاطفيةا،اوتنميةاالقدرةااملتجددةاعلىاحسناالتكيفامعااملتغيراتا

ا(.258-257،صاا2003الحياتيةا)مبيضا،

املجتمعابلااضطراباتاالجنسيةامناأكبرااملشكالتاالتياتواجهفالاا

وأخطرها،ارغماأناموضوعاتاالجنساتحاطابالتكتماوالسريةا،اإلا

اواظحةا االسالبة اوآثارها ا، امرئية امشهودة اونتائجها اإنعكاساتها أن

ومنعكسةاعلىاسلوكااملجتمعاخاصةالدىااملضطربيناواملنحرفينا

اا،اصاأ(.2019أنفسهما)بناعزوزا،

إنامشكلةاالضطراباتاالجنسيةامنااملشكالتايعتقداالباحثوناوا

الصامتةاإذاأناالحديثاعنهاايعتبراأحدااملحرماتاواالتابواالتيايحرما

،اوالكنهاامناأكثرااملشكالتاانتشارااباعتباراافيامجتمعناا الحديثاعنها

أناالضطراباتاالجنسيةامناأعمقااملشكالتاالنفسيةاوالجتماعيةا

اراعلىاتماسكااألسرةاومستقبلها.التياتۆث

ا

 أهمية البحث :

،اوهذبهاوضبطها،اونظمهلقداأولىااإلسالماالدافعاالجنس ياعنايتهااااا

اهللااورسوله اسنة اعلى االزواج اطريق التنظيمهعن اووضع اا،
ً
أحكاما

واضحةامناشأناالتقيدابهااأنايحقالكلامناالزوجيناالسعادةافيا

اوااڵخرةا باآلخر،اافياعالقتهاناالزوجينارٌبهبحيثايتقياكلامالدنيا

وعنداذلكاتتحققافياالعالقةاالزوجيةااملتعةامعاعدمانسياناأحدا

،اعلىاأساسامااأمراهللاابهااملتعها،اوتكوناهذهبربهاالزوجيناصلته

انهىاعنه اتتضمناالخصاباواجتناباما اكما اا، أياإنجاباوإلنماء

  (.13-11،ص1992الذريةا)عبدهللاا،

مناالموراالتياتغلفابالسريةاافالعمليةاالجنسيةاكانتاولاتزالا    

والكتماناوتتخللامجالاالبحثافيهااشحناتامناالحذراوالريبةاحتىا

اماا مناخاللاانشطةاالبحثاالعلمياوعلىااملستوياتاالرفيعةاوهذا

صبحاتراثهاجعلامسيرةانمواتتعثراوالراءافيه
ً
اتتعارضاا،الذاافقداا

ابالعتبا
ً
احمايةامثقال ا ابحجة ا االخالقية اوغير االنسانية اغير رات

النساناواملحافظةاعلىاالخالقا.افالنساناابناالفعالياتاالجنسيةا

،اولدامناخاللهاا،اولابقاءالألجناساالتيالاتتزاوجااولاتتناسلا،اولكنا

النشطةاوالفعالياتااشأنهااشاناايانشاطاانسانياآخرا،ايجبااهذه

الغالبيةاالعظمىا،اوتمارساكسلوكااعاماتقبلهاناُتنظماوفقاسلوكا

اواملتوقعااناتخرجاعنه اتمارسااسوياوطبيعي، فئاتامنااملجتمعا،

ايعده ااخرىامناالسلوكاالجنس ي
ً
ااانماطا

ً
اوشذوذا

ً
املجتمعاانحرافا

ا(ا.172،اصا1990)اآللوس يا،

اكانتااملمارسةاالجنسيةاحاجةافطريةاوإعتبارالنشاطاالجنس يا إذا

ةاوإجتماعيةاونفسيةافمناالضرورياتوفيرااملعارفاحاجةابيولوجي

التياتساعدافياالسيطرةاعلىاأنشطتنااالجنسيةاوالكيفيةاالتياينبغيا

أنايتماممارستهاااوذلكابتزويداالفرادا)الزوجاأواالزوجة(اباملعلوماتا

االذياقدا االصراعاتا امنااملشاكلاو اينقذهمامناالكثير الواقعية

االبيولوا احاجتهم ابين اما االقيماينش ئ ابين ابالجنساو ااملرتبطة جية

،ا2012واياور،ااوقواعداالسلوكااملناسباكماايرهاااملجتمعا)عبدهلل

ا(.293صا

اواا ااملتغيراتاحساسية اأكثر اتناول افي االبحثاالحالي اأهمية وتكمن

أهميةاافياالعالقاتاالزوجيةافيااملجتمعاوهيااإلضطراباتاالجنسيةا

اا افنتائج ا، اببعضااملتغيرات امناوعالقتها ايسهل اقد االحالي لبحث

اويعودا االجنسية ابالضطرابات ااملرتبطة ااملشكالت احل عملية

بالفائدةاعلىاالفرادااملتزوجيناوااملتزوجاتاخاصةاوااملجتمعابصورةا

اعامةا.ا

 أهداف البحث:

اتهدفاالبحثاالحالياالتعرفاعلىا:ااا

الدیاالعینةاككلا.امستوىااإلضطراباتاالجنسيةا .1

ائيةافيااإلضطراباتاالجنسیةااتبعااادللةاالفروقااإلحص .2

ا ااملحافظة ا، اللجنس ا ) اعددا، ا، االزواج امدة ا، العمر

 األطفالا،امستوىاالتحصيلا(ا.

 حدود البحث :

الحدودااملفاهيميا:اواتتمثلابالضطراباتاالجنسيةاتبعاا .1

وعددااألطفالاواامدةاالزواجوااملحافظةاوالعمرواللجنسا

امستوىاالتحصيلا.ا

ا)ا .2 ابـ اوتتمثل ا: االبشري ااملتزوجينا580الحدود امن )

اواملتزوجاتا.

 الحدودااملكانيا:اوتتمثلاابمحافظتيااأربيلاواالسليمانيةا. .3

 2021ا-ا2020الحدوداالزمانيا:ااالسنةاا .4
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 تحديد املصطلحات:

 تعريف االضطرابات الجنسية :  

 :  DSM-5  ،2013تعريف 

اإلضطراباتاوالتغييراتاالتياقداتطرأاعبارةاعنامجموعةامناهيااااااا

علىاالعالقةاالجنسيةابيناالرجلاواملرأةافيامختلفااألعماراوتظهرا

بصورةامتعددةا,اويمكناأناتكونانتيجةالبعضااألمراضاالنفسيةاأوا

االىا اوتؤدي اواإلجتماعية االنفسية ااملشكالت ابسبب اأو الجسدية

اا اأو االجنس ي االبرود اأو االجنسية االرغبة افي إلنحرافاتاالقصور

ا(.اواإعتمداالباحثوناعلىاهذااالتعريف.اAPA ,2013الجنسيةابينهماا)

االتياالتعريف اإلجرائي لإلضطرابات الجنسية :  االكلية الدرجة

اعليه امقياساايحصل اعلى ا( االزوجة اأو ا)الزوج االعينة افراد

االضطراباتاالجنسيةااملعدالهذااالبحثا.ا

 تعريف املتزوجين واملتزوجات : 

ا اويتماذلكاوفقافهو ابغرضاالنكاحا، االزوجيناكلاباألخر إستمتاع

اوالهدفا اأناتحفظالكالاالزوجيناحقوقهما، اعلى ا، شروطامحددة

ااألرضا)الصباحا،ا االبشرياوعمارة امناالزواجاحفظاالنوع األسمى

اصا2016 ابهدفاا2، اواملرأة االرجل ابين ااإلرتباط اهو اوالزواج ا. )

ااإلستقراراوإنشاءااملنزلاواألسرةا.

 عريف املجتمع الكوردي :ت

أنهاكياناجماعيامناالبشراا،ابينهماشبكةامناالتفاعالتاوالعالقاتا   

الدائمةاواملستقرةانسبياا،اواملجتمعاالكورديامثلاأيامجتمعابشريا

آخراا،ايتوفرالهامنااملقوماتااألساسيةا،اكالوطنا،االبيئةا،السكانا

افيم اتفاعلت االتي امؤسساته ا، ااإلجتماعي االتنظيم اوبينا، ابينها ا

ااملجتمعاتااألخرىاعبراالتاريخا.ا

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة :

 : النظريات التي تناولت االضطرابات الجنسية : 
ً
 أوال

امعرفةاااا اتهدفاالى افهي ا. االتحليلاالنفس ي انظرية الجنسامهمةافي

سيكولوجيةاالشخصيةا.اواقتراحاتاضمنيةافياكيفيةاالحصولاعلىا

االتخفيفامنا اامكانية اوتطرح ا. افيها ااملرغوب االسلوك انماطامن

(االذيايعنياالتشبثاfixationالضطراباتاالناتجةابسبباالتثبيتا)ا

ا امعين احب ابموضوع ابالتحليلاا–والتعلق االعالج ابطريقة وذلك

النفس يا،اوتؤكداالنظريةاعلىااناسنواتاالطفولةاالخمساالولى،اهيا

اوتشيرا .
ً
اتقرراسلوكاالفرداحينايصبحاكبيرا املرحلةاالحاسمةاالتي

االعصاب،ا ا، االسوية اللشخصيات افي االختالف اان االى النظرية

تطوراالحياةاالختالفاتاالثقافيةا،اوالشذوذاالجنس يا،اترجعاكلهااالىا

ا ا، اصالح االنسانا) امناعمر االسنواتاالولى افي ،اا1987الجنسية

ا(ا.74-73ص

االدافعا اهو االجنس ي االنفس ي االتطور املراحل ااملركزي االش يء ان

افياسنا االجنسيةالاتبدأ اويرىافرويدااناالحياة اللرضيعا. الجنس ي

البلوغابلاتبدأاوبمظاهراواضحةابعداالولدةامباشرةا،اوتمرابمراحلا

كلاواحدةامنهااسماتهااالخاصةابهاا.القداأكدافرويداعلىااناسماتال

الشخصيةاتشتقامنااملراحلاالثالثاالولىاللنمواالنفس ياالجنس يا.ا

حيناكانااواناشخصيةاالنساناالراشداترتبطابالنمواالجنس يالديه

.اوانااسباباالضطراباتافياالشخصيةاترجعاالىاافيامرحلةاالرضاعه

ا ا) االولى امناfixationالفترة امستوىامعين اعلى االفرد ابقاء اويعني )

النمواالنفس يافيامرحلةامعينةا.افاذااثبتاالطفلاعلىاممارسةااللعبا

،اولمايتحولاالىااللعبامعااطفالامناامعااطفالامنانفساجنسه

الجنساالخرايكوناقداثبتاعلىانفساالعادةامماايؤديافيماابعداالىا

ا(.ا69-ا67،اص1988الجنسيةااملثليةا)صالحا،ا

فالابدااذنامناأنانعتبراأياإنحرافاعناالحياةاالجنسيةاالسويةاا

امنا اكل اعند ااألوديبية افالعقدة اوالطفلية االنمو اتوقف امن
ً
مثال

اعدمه اأو اوالسواء اجنسيتهما االبداية امنذ اتشكل ا، صبى
ً
االبنتاوال

صراعااألوديبيا،افتعطلاايتوقفاناعلىاالطريقاالذىايجتازه
ً
فياحلاال

ملوقفايحيدابالحياةاالجنسيةاعناسواءاقصدهاا،اوتبقىاحلاهذااا

ا(.اا38،اصا1983الحياةاعنداالرشدا)محمدا،اافيامستقبلاهذهاآثاره

ابخصوصاالساديةاواملازوخيةافإنامعظماالناسايمرونابخبرةا أما

الساديةااوااملازوخيةاكسلوكافياخصوصياتهماالدقيقةامعازوجاتهما

اج ايتعاملون امن امع اأو اأزواجهم االحالةاأو اوتحدث ا، امعهم نسيا

االستمراريةا اتجد الم االتي ااملعقول احدود اوفي ا االطبيعي بشكلها

والتطبعاعليهاابشكلامستمرا،اوأثبتتاالدراساتابأنااملرأةاأكثراعنفاا

مناالرجلاوبأنهاااألكثراساديةا،اوالبعضاالخرايروناالعكس)اغباريا

ا(ا.اا81،اصاا2015واأبواشعيرةا،ا

أنماطامناالناسا،ايعانوناا4لعالقاتاالجنسيةاهياوترىاهورناىابأناا

األسباباأخرىاغيرا ااألولى اعناالجنسابالدرجة ايبحثون املتاعباو

ابلهفه االنمط اهذا ايبحث ا: ااألول االنمط ا: االجسمي عناااإلشباع

األنه االجنس ي الهاالتفاعل ا)ايسمح اإنسانى ااتصال  Humanبإقامة

contactاءادافعيتهمااورغبتهما(اولسوءاالحظافإناسوءاالنيةايكمناورا

فياإقامةاالعالقاتامعااآلخرينا،افهياليستاأكثرامناحاجةاللعاطفةا

ااآلخرين اإخضاع اأو اقهر اأجل امن اوالنضال اهوا. ا: االثاني والنمط

النمطاالعرضةالالستسالماللمطالباالجنسيةامناأيامناالجنسينا

،اويكونونامدفوعينابحاجةالتنتهياللعاطفةا،اخاصةامعاالخوفا

اأواخاللامنافقد اناالشخصااآلخراخاللارفضااملطلباالجنس ي

الجرأةافياالدفاعاعناذواتهماضداأيامطالباتمارسانحوهما.اسواءا
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أكانوااعلىاحقاأوالمايكونواا.اوتشيراهورناياإلىاأناهذااالنمطاليسا

ا،وهمااGenuine bisexualsمناالنمطاالصيلالثنائياالجنسيةا) )

يقيةالكالاالجنسينا.اإنالدىاالناساالذينايكونالديهماجاذبيةاحق

اوراءا اما اإلى اتمتد ابينية اشخصية امشكالت االنمط اهذا اصحاب

ا) الاsexualityالجنسية األنهم الآلخرين اعبيدا ايصبحون اوهم )

يتحملونافكرةاانايفقدوهما.اأمااالنمطاالثالثا:افتمثلالديةااإلثارةا

اوحينماا االتوتراتاالنفسية االقلقاومحاصرة اعن اتنفيسا الجنسية

ايجدوناايجد افإنهم اقلقهم ايثير اسياق افي اأنفسهم ااألفراد هؤلء

أنفسهمافيانفساالوقتامنجذبيناإلىاالشخصااألكثرابروزااووجوداا

اينجذبونا اقد االنفس ي االعالج اموقف افي افهم اولذلك ااملوقف، في

اكبيرةا ادرجة اإلى امنعزلين اونجدهم اكما ا. امعالجيهم اإلى بعاطفية

القتراباالجنس ياإلىاشخصامفضلينالشعوريااتحويلاحاجاتهماإلىا

املعالجا.اوقدايفصحوناعناحاجتهمالالتصالاالجنس يااخارجيايشابه

اوالديهماشكاعميقافياأيانوعامناالعاطفةا معااملعالجافياالحالما.

الصادقةاأوااألصيلةا،اويشعروناأنااملحللايهتمابهمافقطالدوافعا

ملثليةامناخفيةا.اواالنمطاالرابعا:اوهمامثلىاالجنسيةا،اوالجنسيةاا

النوعاالعصابياتعزىاإلىاالخوفامنااملنافسةا،افينسحباأولامنا

محاولتاجذباأفراداالجنسااآلخرا،اوايتجنبااملنافسةامعاأفرادامنا

يتعاملامعاالقلقاالذيايتولداعنااملنافسةاا،اوثانيااألنهانفساجنسه

معانفساالجنسابالبحثاعناإعادةاالتاكيداالتياتوفرهااعاطفةانفسا

ساوليساالجنسااملخالفا.اواالواضحاأناهؤلءايقفونافيامقابلاالجن

االذيايحسبوناعاديينامثلهما املثليناالجنسيينامناالنمطااألصلي

نمطاافرعيااامثلاغيرياالجنسيةا.اوقداذكرتاهورناياماايمكنااعتباره

املجموعةاوهماالنساءامثلياتاالجنسيةاالكابتاتالجنسيتهناافياهذه

ولهناالجنسيةاولكنهناينجذبناإلىاالنساءاوهنالايفصحناعنامي

ا(.ا198-ا196،اصا2010ويبحثناباستمراراعناصحبتهنا)ئالنا،

اعملياتا اإلى االجنسية االنحرافات افترجع االسلوكية ااملدرسة أما

إشتراطااملبكراترتبطابهااالخبراتاالجنسيةاااملفضلةاعنداالشخصا

ا)الحفنيا،ا
ً
ا(.ا17ا-16،اصا2005املنحرفاجنسيا

كمااواتؤكدانظريةاالتعلماعلىاالتعلماوالبيئةاوكافةاالظروفابهااالتيا

السويةاأوااملثليةاأواأياطريقاأوااتساهمافياتوجيهاالفرداإلىاالجنسيه

مسلكامناضروبااإلنحرافاتا،افمثالاتؤمناالنظريةاالسلوكيةابأنا

كلاش يءامتعلمامناالبيئةا،اوأنااإلنساناحينايولداليعرفاالصوابا

اإمدادهامناالخط االبيئةاواملحيطينابالشخصافي ايتجلىادور اوهنا أ

للنماذجااببعضااملعلوماتا،ابلاإناالشخصامثالامناخاللامالحظته

أمااعلماءااإلجتماعافيؤكدونايتأثرابهماويقتديابهماا.اافأنهافيابيئته

افياخلقا االذياقدايساهم اوالظروفاواملناخاالثقافي االبيئة اأثر على

راباتاواإلنحرافاتاباإلضافةاإلىاالعديدامناالعديدامناصورااإلضط

ااإلضطراباتا اعلى اتساعد االتي اوالحضارية ااإلجتماعية العوامل

ا381،اصاا2006وإنحرافاتاالجنسامثلاالفوض ىافيااألسرةا)اغانما،ا

ا(ا.ا

وفيانظريةاالضطراباتاالجنسيةا)لكان(اامناخاللابنيةاالنحرافا

نشأتهااوجدليةاالعالقهابينافنجداأنهايتناولابنيةاالذاتاوتاريخيةا

(اا32،اصا2001النظمهاالثالثهاالواقعياوالرمزىاواملتخيلا)عسكر،ا

ا.ا

أمااأصحاباالنظريةاالطبيةاالنفسيةافيروناإناالضطراباالجنس يا

إنعكاساللقلقاالذيايعانيامنهاالشخصانتيجةالفشلةافياتحقيقا

ا(.ا :Davison, 1967, p 359إمكانياتةاا)

االهدايةاوالوقايةافياكلازماناومكانا،ااوالقرآناالكريما هوامصدر

ايوسفافيهاا اوسورة ا. اهذا ازماننا االضطرابافي اكثرتاعوامل ولقد

اولدىا ا، االضطراب امن االشباب اوقاية اعوامل امن ااملفيد الكثير

دراستهاااستنبطنااعاملينااثنينا:اأحدهماا:اإيماني،اوالثانيا:ااجتماعيا

وتعالىا،اذلكااإلدراكايجعلااسبحانهواملتمثلافياإدراكامراقبةاهللاا،ا

اتقابله اقد ايتجنبااملحرماتاالتي اهللااالفرد ارضا افي
ً
اوذلكاطمعا ا،

وتعالىا،افيمثلاهذااالطمعاالسعياإلشباعاالدوافعااإلمانيةااسبحانه

،اوذلكامناخاللاالتحكمافياالدوافعاالعضويةافياالدفعاالجنس يا.ا

،اا2007لجنسيةاا)سليمانا،فيؤدياذلكاإلىاالوقايةامناالنحرافاتاا

ا(.ا294-293ص

 : الدراسات التي تناولت االضطرابات الجنسية : 
َ
 ثانيا

اغيرا:  1999دراسة سويلم ،  .أ االجنسية االعالقات (

 املشروعةاوماايترتباعليهاامناخاللاالقرآنا(ا،ا

الدراسةاحولاالعالقاتاالجنسيةاغيرااملشروعةاوإبرازااتدوراهذهاااا

اا االعالقات اوالزنااعقوبة ا، االزنا اوخاصة ااملشروعة اغير لجنسية

مخالقةااباملحارماواللواطاوإتياناالبهائماواملساحقةاوكلاماامناشأنه

الفطرةااإلنسانيةا،ا،اللطلبةاحولامسألةاالجنسيةااملثليةا،ابحكما

.ولتحقيقاهذااالهدفاتمااالربطااالوعياوالتثقيفاالذيايستنبطونه

اميد ابدراسة االنظرية ااملادة ابين اعلى اطبقت االتي طلبةاا)ا60(انية

،اتوصلا1945ماياا8جامعيينا،امنامختلفاالتخصصاتافياجامعةا

إلىاعددامناالنتائجامناتحرماالشريعةااالباحثامناخاللادراسته

ايترتباعليه املا االزنا االزنااااإلسالمية ا، االفاحشة اوشيوع مناأضرار

افيااختالطااألنسانا،اوفساداالنظاماالعائلي ازيادةااعاملاأساس ي ،

معدلتاالنتحاراواألمراضاالنفسيةاوالعصبيةافيااملجتمعاتاالتيا

االجنسيةا االعالقات امن اأًيا ايقترف امن اعلى اهللا ابشرع اتحكم لم

اوأمانا اأمن ايحقق ااإلسالمية االشريعة اتطبيق اإن ا، الغيرمشروعة

االعرضافيه الإلنسانااوإبعادهااملجتمعاوصيانة ااملهلكة عناالرذيلة

ا(.ا13-12،اصا2017)أميرةا،ا
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)ااإلضطراباتاالجنسيةاوعالقتهاا: 2016ب . دراسة سيد أحمد ، 

تهدفاا، بالتوافقاالزوجيالدىااملتزوجاتادراسةاوصفيةاإكلينيكيةا(

الدراسةاإلىاالتعرفاعلىاأنواعاالضطراباتاالجنسيةاالسائدةالدىا

اوا ا، الديهن االزواجي االتوافق اومستوى ا، االدراسة اعينة املتزوجات

علىاالعالقةابينهماوااخيراادراسةاحالةامتعمقةاللتعرفاعلىاالتعرفا

اعينةا ا، امن االحالية االدراسة اعينة اتكونت الها. االنفس ي البناء

ا) (اسيدةاواذلكاللتعرفاعلىاالضطراباتا30أستطالعيةاواقوامها

احصلتا) ا، الديهن االزواجي االتوافق اومستوى اسيدةا12الجنسية )

ا ااستبيان اعلى امرتفعة ادرجات اعلى ا.امنهن االجنسية الضطرابات

دراسةاحالةاحصلتاعلىادرجاتامرتفعةاعلىاإستبياناالضطراباتا

الجنسيةاوادرجةامنخفضةاعلىاإستبياناالتوافقاالزواجی.اتنوعتا

أدواتاالدراسةابيناأداتيناسيكومتريتيناوهماا:اإستبياناالضطراباتا

اهما: او ااكلينكيتين اوأداتين االزواجي، االتوافق اوإستبيان االجنسية

املقابلةاواأختبارارسماالشخصاملاكوفر.اتوصلتاالدراسةاإلىاالعديدا

اعينةا الدى االجنسية االضطرابات اإنحصرت ا، اأهمها االنتائج من

(ا،اوا80%الدراسةافيانوعينافقطاهما.ااإضطرابااألورجازمابنسبة)

(ا،اولاوجودالضطرابیااللما20%إضطراباالرغبةاالجنسيةابنسبةا)

اامله االتشنج او الدىاالجنس ي االزواجی االتوافق انسب اتنوعت ا. بلی

%ا(اا8.3السيداتااملرتفعاتافيادرجاتاالضطراباتاالجنسيةاالى)ا

ا) اوا66.7توافقازواجیاضعیفا، اتوافقامتوسطا، توافقاا%%20(

االضطراباتا ادرجة ابين اموجبة اارتباطية اعالقة اهناك ا، مرتفع

البروداايرجعا، الجنسيةاوادرجةاالتوافقاالزواجیالدىاعينةاالدراسة

الجنس يالدىاالحالةااملتعمقةاإلىاإضطراباتافياصورةاالبالديهااوا

 (ا.2،اصا2016عواملااخرىا،امثلاصدمةاالختانا)سيداأحمدا،ا

)بعضاالعواملاذاتاالعالقةا:  2020ج . دراسة محمد وعبدالنبي ، 

بمشكلةاالتحرشاالجنس يامناوجهةانظراطالباالجامعاتااملصريةا

يهدفاالبحثاا،  اامنامنظوراالتربيةااإلسالميةا(وتصورمقترحاملواجهته

الحالياتحديداأهماالعواملاذاتاالعالقةابمشكلةاالتحرشاالجنس يا

امقترحا اتصور اوتقديم ا، ااملصرية االجامعات اطالب انظر اوجهة من

ملواجهتهاامنامنظوراالتربيةااإلسالميةا،اواستخدمتاالدراسةااملنهجا

اجم افي االستبيانة اعلى اواعتمد ا، اوطبقتاالوصفي االبيانات، يع

ا) ابلغت اعينة اعلى االجامعاتا934الدراسة اوطالبات اطالب امن )

ا/طبيعةا االدراسية االفرقة ا)النوع/ امتغيرات اوفق اموزعين املصرية

الدراسةا/االجامعةا(ا،اوأسفرتاالنتائجاعناأنادرجةااملوفقةاعلىا

االتحرشا ابمشكلة االعالقة اذات ابالعوامل االخاصة ااملحاور مجمل

اوكاناترتيبهاااالجنس ياجاءت امناوجهةانظرعينةاالدراسةا، )كبيرة(

كالتاليا:ااملحورااألولاالخاصابالعواملاالقتصاديةا،اثمااملحوراالرابعا

االثالثاالخاصا ااملحور اثم ا، اواألخالقية االدينية الخاصابالعوامل

االخاصا االثاني ااملحور ااألخيرة ااملرتبة اوفي ا، االثقافية بالعوامل

ا، االجتماعية االنسبيةاابالعوامل ااألوزان امتوسط اتراوحت حيث

(ا،اوأشارتاالنتائجاإلىا3.871(اوا)3.501لعباراتاتلكااملحاورابينا)

اتعزىاملتغيرالنوعالصالحا االدراسة ااستجاباتاعينة افروقافي وجود

اكمااأشارتاالنتائجاإلىاوجودا اإلناثاعلىاجميعامحاوراالستبانةا،

الدراسةاتعزىاملتغيرافروقاذاتادللةاإحصائيةافيااستجاباتاعينةا

الفرقةاالدراسيةالصالحاالفرقةاالرابعةافياجميعااملحاوراعداااملحورا

افلماتكناالفروقافيه اواألخالقية االخاصابالعواملاالدينية االرابع

ا،اكمااوجدتافروقافيااستجاباتاعينةاالدراسةاتعزىا
ً
دالةاإحصائيا

وراملتغيراالتخصصالصالحاذوياالتخصصاالنظريافياجميعااملحا

االعواملاالدينيةاواألخالقيةافلماتكناالفروقافيه امحور دالةااعدا

اتعزىا االدراسة ااستجاباتاعينة اوجدتافروقافي ابينما ا، إحصائيا

االدراسةا اعرضت اثم ا، ااملنصورة اجامعة الصالح االجامعة ملتغير

التصورااملقترحاقيداالدراسةا،اوقدمتاعددامنااملقترحاتا)محمداوا

ا(.122،اصاا2020عبداالنبيا،ا

 املنهجية وإجراءات البحث  : 

: منهج البحث : 
ً
 أوال

املالءمته اوذلك االرتباطي االوصفي ااملنهج اإعتماد اطبيعةااتم مع

 .امتغيراتاالبحثاالحالياوأهدافه

 ثانيا: مجتمع البحث :

اوأهدافهااا االبحث املشكلة
ً
امنااطبقا ابافراد ااملجتمع اتحديد اتم ،

 املتزوجيناواملتزوجاتاافيامحافظتياأربيلاوالسليمانيةا.ا

: عينة البحث :
ً
 ثالثا

اختاراالباحثوناعينةاالبحثابالطريقةاالعشوائيةامنامتزوجينا     

(اا580واملتزوجاتافيامحافظتيا)أربيلاوالسليمانيةا(.اوالتيابلغتا)ا

ا) ابواقع ا. اواملتزوجات ااملتزوجين امن
ً
ااملتزوجيناا297فردا امن )

ا) او اأربيل افي افياا283واملتزوجات ااملتزوجات او ااملتزوجين امن )

االسليمانيةا.ا

 : أداة البحث مقياس االضطرابات الجنسية :
ً
 رابعا

 Sexualقاماالباحثونابإعدادافقراتامقياسااضطراباتاالجنسيةا)

Disordersاا اوباللغة امعاير)( اوفق اعلى األنهDSM-5لكوردية لهااا(

اوبعضا االجنسية االضطرابات اتشخيص افي اثابتة اعلمية كفاءة

،اا13،اا12،اا11،اا10،اا9،اا8،اا5،اا4،اا3،اا2األدبياتاوهياالفقراتا)

،اا30،اا29،اا28،اا27،اا26،اا24،اا22،اا20،اا19،اا18،اا17،اا16،اا14

،اا52،اا51،اا50،اا48،اا47،اا45،اا43،اا41،اا40،اا34،اا33،اا32،اا31

ا(ا.ا55،اا53

كماااوأستفادوااالباحثينامناالدراسةاالستطالعيةالصياغةاابعضا

،اا38،اا37،اا36،اا35،اا25،اا23،اا21،اا15،اا7،اا6،اا1الفقراتاوهيا)ا
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اا39 اا42، اا44، اا46، اا49، اا54، ا56، اوبذلكاتماإعدادااملقياساا )

ابأنابدائلااإلجابةا1امللحقا)اا(افقرةا56بصيغتهااالوليةافياا)
ً
(اا.اعلما

ا،الا(ا
ً
علىافقراتامقياساالضطراباتاالجنسيةاهيا)انعما،اأحيانا

(اللفقراتاالتياتقيساا1،اا2،اا3وتحتسبابإعطاءاالدرجاتاالتاليةا)ا

ا (اللفقراتاا3،اا2،اا1الضطراباتاالجنسيةا،اوتحتسباالدرجاتا)

االعكسيةا.

ا

 ترية للمقياس : خامسا : الخصائص السيكوم 

 صدق املقياس :  - 1

القياسهااا اوضع اما ااملقياس ايقيس اأن ابالصدق ا،اايقصد )ملحم

ا2000 اص االوظيفةاا273، ابالفعل ااملقياس ايقيس ابأن اوذلك )

ا1995املخصصالقياسهاامنادوناأنايقيساوظيفةاأخرىا)اعريفجا،ا

اا(ا.اوقداتحققافيااملقياساالحاليانوعانامناالصدقاوهماا:ا226،اصا

 :الصدق الظاهري  .أ

االشخصيةا     امقاييس ابناء امتطلبات امن االظاهري االصدق يعد

(Nunnlly , 1965 , p.8 ابها اواملقصود االعاماا( ااملظهر اصدق هو

االنوعامناالصدقامناخاللا اويتحققاهذا للمقياساللمفحوصينا.

اللحكماعلىامدىا عرضافقراتااملقياساعلىامجموعةامناالخبراء

 , Allen & Yen , 1979خاصيةااملراداقياسهاا)صالحيتهاافياقياساال

p.96ا.اا) 

ا–الصدقاالظاهرياا–ولغرضاالتعرفاعلىامدىاصالحيةاالفقراتا

ا) املحق ااألولية ابصورتها ااملقياس امنا1عرضت امجموعة اعلى )

االنفس يا اوالرشاد االنفس اوعلم االتربية افي اواملحكمين املختصين

(ا.اوفياضوءاآراءاالخبراءااملناقشاتاالتيا2والصحةاالنفسيةاملحقا)

االتي االفقرة ابقيتاعلى ا)ااأجريتامعهم ااتفاق انسبة حصلتاعلى

ا،ا80 افيشيرا)بلوماوآخرونا اإلىاأنانسبةااتفاقاا1983%(افأكثرا. )

%(اوأكثرايعدااملقياساصادقاا)ا75الخبراءاواملحكميناعندمااتكونا)ا

ا(ا.اا121،اصا1983بلوماوآخروناا،ا

%(افأكثرعلىاجميعافقراتا80وكانتانسبةاإتفاقاالخبراءاواملحكمينا)

ا14،اا10تاالجنسيةا(اماعدااالفقراتاالتاليةا)مقياساا)االضطرابا

(احذفتامنااملقياسالعدماالحصولاعلىانسبةاا53،اا50،اا44،اا24،ا

،اا5،اا4،اا3إتفاقاالخبراءاواملحكميناعليهاا.اوتعديلاالفقراتاالتاليةا)

(امناضمناالفقراتاا46،اا43،اا41،اا37،اا28،اا27،اا20،اا12،اا9،اا7

(.ااوبذلكاأصبحاا52،اا51فقرتينا)اوإضافها(.3املوافقاعليهااملحقا)

الجديدةااا(افقرةا.اومناثماعرضااملقياسابصورته52عدداالفقراتا)

(اعلىامجموعةامناالخبراءاواملحكمينا3فقرةا(اامللحقا)ا52الثانيةا)اا–

ا) اكثرةا4ملحق ابسبب اللمقياس االظاهري االصدق امن التأكد )

ءاواملحكميناعلىافقراتا،اوكانتانسبةاإتفاقاالخبرااالتعديالتاعليه

ا52،اا20،اا18،اا15،اا11%(اوتماالتعديلافياالفقراتا)ا100املقياسا)

ا(ا.5(ا.اااملحق)

 القوة التميزية  للفقرات :   .ب

امقياسااااا الفقرات االتمييزية االقوة ااستخراج افي االباحثون إعتمد

احسبا ا. ااملتطرفتين ااملجموعتين ابأسلوب االجنسية الضطرابات

ابي االفرق العينتينادللة االتائي االختبار اخالل امن ااملجموعتين ن

مستقلتينا،اوالقوةاالتمييزيةاهياقدرةاالفقرةاعلىاالتمييزابيناالفرادا

الذيناحصلوااعلىادرجةاعاليةافياالختباراوالذيناحصلوااعلىادرجةا

.اوايقصدااعاليةافياالختباراوالذيناحصلوااعلىادرجةامنخفضةافيه

أواصدقاالتماييزاقدرةااإلختباراعلىاالتمييزااباملجموعتانااملتطرفتان

بينااألفراداالذينايتمتعونابدرجةامرتفعةامناالصفةاأواالسمةا،ا

وبينامنايتمتعونابدرجةامنخفضةامنانفساالصفةاأواالسمةا)اعبدا

ا اصا2000الحفيظا، اعينةا177، اتحتاجاالى االفقراتا افتحليل ا. )

ا اتحليلها، ااملراد االفقرات اوعدد احجمها ويشيرايتناسب

(Nunnally,1978ااإلىاأنانسبةاأفراداالعينةاإلىاعدداالفقراتايجبا)

ا) اعن التقل اأفرا5-1أن اخمسة اأثرا( التقليل اوذلك افقرة الكل د

(.اوتماNunn ally, 1978, P.262الصدفةافياعمليةاتحليلاالفقرات.)

(امتزوجاومتزوجة.اوباتباعا260اختياراعينةاالتحليلاالبالغةاعددهم)

ا) الا27نسبة اوالدنيا،ا%( االعليا ااملتطرفتين ااملجموعتين ختيار

 (Ebel ,1972 , p.385للحصولاعلىاأقص ىاحجماللعينةاوتباينالهاا)

ا.ا

إستخدماالباحثونااألختباراالتائيالعينتينامستقلتينالحساباالقوةا

التمييزيةالكلافقرةامنامقياساالضطراباتاالجنسيةاوذلكاملقارنةا

اللعينتيناامل اكلااألوساطاالحسابية اأفراد تطرفتينااللتينابلغاعدد

ا(ا.70منهماا)ا

وقداتبينامنانتائجاالتحليلاالحصائياأناالقيماالتائيةالجميعافقراتا

مقياساالضطراباتاالجنسيةادالةاإحصائيةاعندامستوىادللةا)ا

,اا4(اماعدااالفقراتاالتاليةا)138(اوبدرجةاالحريةا)اا0.01(اوا)اا0.05

ماحذفهااامنااملقياساألنهااكانتاغيرادالةا(ا،افتا47,ا30,ا11,ا9,ا6

إحصائيةاعنداأيامستوىامنااملستوياتاالدللةاالحصائيةاأياأنا

افيا اواملنخفضين ااملرتفعين ابين االتميز ايمكنها ال االفقرات تلك

الضطراباتاالجنسيةا.واهذاايعداأحدااملؤشراتاالدالةاعلىاصدقا

الد االجنسية اقياساالضطرابات ااملقياسافي اعينةافقرات اافراد ى

ا) اجدول اإلى اأنظر اواملتزوجات ااملتزوجين امن اوبذلكا1البحث )

ا(ا.6(افقرةا.اأنظراملحق)ا46أصبحتااملقياسابصورتهااالنهائيةافيا)ا
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 ( يبين معامالت تمييز فقرات مقياس االضطرابات الجنسية1جدول )

 ت
القيمة التائية  املجموعة العليا املجموعة الدنيا

 املحسوبة
 مستوى الداللة

 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

1.  1.442 .6280 2.371 .7250 8.091 0.01 

2.  1.4714 .696 2.285 .80114 6.419 0.01 

3.  1.6714 .88008 2.2857 .87050 4.152 0.01 

 غير دالة 0.480 89176. 2.2429 86764. 2.1714  .4

5.  1.5286 .79348 2.1429 .80372 4.551 0.01 

 غير دالة 0.373 90787. 2.2429 90558. 2.1857  .6

7.  1.4143 .69141 2.4429 .79191 8.186 0.01 

8.  2.4143 .90878 1.8429 .98739 3.563 0.01 

 غير دالة 090. 93693. 2.1429 94233. 2.1571  .9

10.  1.8571 .82155 2.2143 .83219 2.555 0.05 

 غير دالة 0.010 90958. 2.1143 87713. 2.1143  .11

12.  1.8286 .83356 2.2286 .88746 2.749 0.01 

13.  1.4714 .73665 2.4286 .75319 7.601 0.01 

14.  1.5571 .67321 2.4000 .76896 6.900 0.01 

15.  1.6714 .84650 2.2571 .89581 3.976 0.01 

16.  1.5571 .71497 2.5143 .65370 8.266 0.01 

17.  1.4143 .71207 2.3571 .78085 7.465 0.01 

18.  1.8143 .72817 2.4571 .73594 5.195 0.01 

19.  1.6714 .79348 2.6429 .61469 8.097 0.01 

20.  1.9000 .76424 2.4143 .78929 3.916 0.01 

21.  1.4857 .69663 2.4143 .69141 7.915 0.01 

22.  1.6143 .74781 2.1714 .79803 4.262 0.01 

23.  1.4143 .64814 2.4714 .73665 9.014 0.01 

24.  1.3714 .61788 2.3000 .74891 8.002 0.01 

25.  1.6429 .76207 2.5143 .73707 6.877 0.01 

26.  1.3000 .54772 2.7000 .62206 14.132 0.01 

27.  1.5714 .77219 2.3000 .76802 5.597 0.01 

28.  1.4857 .71714 2.5143 .71714 8.485 0.01 

29.  1.2571 .47199 2.4571 .75538 11.272 0.01 

 غير دالة 1.713 89269. 2.0143 88336. 2.2714  .30

31.  1.3857 .62073 2.2857 .72518 7.888 0.01 

32.  1.3857 .59692 2.3857 .80385 8.356 0.01 

33.  1.4857 .67551 2.4429 .73496 8.022 0.01 
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 ت
القيمة التائية  املجموعة العليا املجموعة الدنيا

 املحسوبة
 مستوى الداللة

 االنحراف املتوسط االنحراف املتوسط

34.  1.3429 .65686 2.4571 .79282 9.055 0.01 

35.  1.3571 .59064 2.4857 .73707 9.997 0.01 

36.  1.2714 .58783 2.2286 .88746 7.523 0.01 

37.  1.3429 .61115 2.5429 .75538 10.333 0.01 

38.  1.3286 .53083 2.3571 .74281 9.426 0.01 

39.  1.3429 .58695 2.4000 .73030 9.440 0.01 

40.  1.5571 .77339 2.3286 .86345 5.568 0.01 

41.  1.3571 .66016 2.6143 .72817 10.701 0.01 

42.  1.7000 .84012 2.2714 .84992 4.001 0.01 

43.  1.3286 .65323 2.5797 .69464 10.941 0.01 

44.  1.4714 .67505 2.3286 .75607 7.075 0.01 

45.  1.4857 .60775 2.3429 .69960 7.738 0.01 

46.  1.5286 .73665 2.2714 .81510 5.657 0.01 

 غير دالة 370.0 92850. 2.0857 90043. 2.0286  .47

48.  1.6000 .74988 2.4857 .71714 7.142 0.01 

49.  1.4143 0.64814 2.5507 0.67598 10.118 0.01 

50.  1.4429 0.67321 2.3143 0.79021 7.023 0.01 

51.  1.4143 0.69141 2.2857 0.88699 6.483 0.01 

52.  1.2714 0.50852 2.2714 0.81510 8.759 0.01 

ا

 ج.عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس :

،افالفقراتااألكثراجودةاهياتلكااعلىااملقياسابأكملهاإيجادامعاملاالرتباطابيناأداءاالفرداعلىاكلافقرةامنافقراتااملقياساوأدائهاويقصدابهااااا

اناتضمينهاافيااملقياساكلماازاداارتباطاالفقرةاباملجموعاالكلياكاا(االىاانه Allenتحصلاعلىاأعلىادرجةاارتباطاباملجموعاالكلياللمقياس.اويشيرا)االنا

الصدقاAllen , 1979,p.125يزيدامناامكانيةاالحصولاعلىامقياساأكثراتجانساا)ا
ً
عدامعيارا

ُ
(.اويفترضافياهذااالسلوبابأناالدرجةاالكليةاللمقياسات

يناكلافقرةامنافقراتااملقياساوالدرجةااملقياسا،امماايشيراإلىاوجوداعالقةاحقيقيةابيناالفقرةاواملقياساكلها،اإذاأناارتفاعاالعالقةاالرتباطيةاب

ا)ا ستخدمتا. إ(Lindguist , 1988 , p . 286الكليةايشيراإلىاانتماءاهذهاالفقرةاإلىااملقياسا،اومناثماالحصولاعلىامقياسامتجانساالفقراتا

رجةاالكليةاللمقياساباستخدامانفساعينةاالباحثونامعاملاإرتباطابيرسوناإليجاداالعالقةاالرتباطيةابينادرجةاكلافقرةامنافقراتااملقياسابالد

لدرجةاالكليةاالتحليلاالحصائياذاتهااالتياوظيفتالحساباالقوةاالتمييزيةاللفقراتا،اوتبينابأناالعالقةاالرتباطيةابينادرجةاكلافقرةامناالفقراتابا

تياأستبعدامنااملقياسابسبباعدماحصولهااعلىامستوىا(اماعدااالفقراتاال0.01(اوا)0.05للمقياسادالةاإحصائيااعندامستوىاالدللةاالحصائيةا)

 (ا.2(اأنظراإلىاجدولا)ا47،اا30،اا11،اا9،اا6،اا4الدللةاالحصائيةا)فياعمليةاتمييزاالفقراتا(ااوهياالفقراتا)

ا(امعامالتاالرتباطابينادرجةاكلافقرةاوالدرجةاالكليةاملقياساالضطراباتاالجنسية2جدولا)

امعاملاالرتباطاتامعاملاالرتباطاتامعاملاالرتباطات

ا**0.551ا37ا**0.475 19ا**0.447ا1

ا**0.530ا38ا**0.275ا20ا**0.395ا2

ا**0.575ا39ا**0.480ا21ا**0.252ا3
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ا**0.369ا40ا**0.297ا22اا4

ا**0.588ا41ا**0.526ا23ا**0.323ا5

ا**0.285ا42ا**0.480ا24اا6

ا**0.590ا43ا**0.405ا25ا**0.422ا7

ا**0.432ا44ا**0.613ا26ا**0.197ا8

ا**0.451ا45ا**0.337ا27اا9

ا**0.381ا46ا**0.462ا28ا**0.183ا10

اا47ا**0.519ا29اا11

ا**0.295ا48اا30ا**0.182ا12

ا**0.255ا49ا**0.466ا31ا**0.457ا13

ا**0.295ا50ا**0.457ا32ا**0.438ا14

ا**0.006ا51ا**0.466ا33ا**0.294ا15

ا**0.870ا52ا**0.490ا34ا**0.437ا16

ااا**0.490ا35ا**0.451ا17

ااا**0.429ا36ا**0.356ا18

ا

 : : Reliabilityالثبات   - 2

،اصاا2001علىانفسااملجموعةا)اعبداالهاديا،اايقصدابثباتاالداةااملقياساأنايعطيانتائجامتقاربةافياكلامرةامنامراتاتطبيقااملقياسانفسه     

ا(ا.احصلاالباحثوناعلىاثباتاالختبارابالطرقاالتيةا)التجزيئةاالنصفيةا،االفااكرونباخا(.ا373

 :  Split – half-الثبات بطريقة التجزئة النصفية  .أ

ا،اأوايوجدااحتمالاألناتكونامضللةافيانتائجهاا.اولحساباالثباتابالتجزئةاالطريةاعنداتستخدماهذه     
ً
مااتكوناطريقةاإعادةاالختبارامكلفةاجدا

اعلىامجموعةامناالفرادافياجلسةاواحدةاثمايقسمااداءاالفراداعلىاالختباراالىاجزئينا)نصفي
ً
ن(امتناظرينثماتحسباالنصفيةايطبقاالختباراكامال

(.اوينظراإلىاهذيناالقسميناعلىاأنهمااإختبارانافرعيانامنااإلختبارالكليا225،اصا2010معاملاالرتباطابينادرجاتاهذيناالجزأينا)عمراوآخرونا،

األناتقديرااا،الذلكايحسبامعاملااإلرتباطابيناالدرجاتااملتحققةاعليهماا.اوهذه
ً
لثباتافيهاايتمامناخاللاتطبيقاالطريقةاشائعةااإلستخداما.انظرا

 (ا.147،اصاا2005اإلختبارامرةاواحدةامماايوفراالكثيرامناالوقتاوالجهداوالتكلفةا)االزيوداوعليانا،ا

امنااملتزوجيناوااملتزوجاتا80الطريقةاإستخدماالباحثوناعينةاالتطبيقااألولالحساباالثباتاالبالغاعددهما)ااوإلستخراجاالثباتابهذهاااا
ً
(افردا

لغرضاتجزئتهااحسباالفقراتاالزوجيةاوالفرديةا.اوبعداذلكاتماحسابامعاملاإرتباطاپيرسونابينادرجاتاالفقراتاالفرديةاوالزوجيةاحيثابلغتا

(افأصبحاقيمةامعاملاالثباتاملقياساالضطراباتاا Spearman Brown(اومناثماتماتصحيحهاابمعادلةاسبيرمانابراونا)0.48قيمةامعاملااإلرتباطا)

ا(ا.اا0.65نسيةا)الج

 : Alpha Cronbach الثبات بطريقة الفاكرونباخ .ب

امنااملتزوجيناواملتزوجاتاموزعيناا80الطريقةاتماإختياراعينةاعشوائيةاامتكونةامنا)الحساباثباتامقياساالضطراباتاالجنسيةاابهذه
ً
(افردا

باتاطرابالتساوياحسبااملتغيراتا.اثماطبقتامعادلةاالفااكرونباخاعلىادرجاتاأفراداالعينةا.اوقدابلغتاقيمةامعاملاالتساقاالداخلياملقياساالض

 (اوهيادرجةامناالثباتايمكناالوثوقابها.ا0.72الجنسيةا)ا

 : التطبيق النهائي : 
ً
 سادسا

افيامحافطتياأربيلاوالسليمانيةامقسمااعلىامتغيراتاا580طبقتاأداةاالبحثاعلىاعينةاالبحثاواهمااملتزوجيناوااملتزوجاتاوالبالغاعددهما)ااااا
ً
(افردا

ا(.اا6الطفالا،االتحصيلادراس يا(املحقيا)ا)االجنسا،االعمرا،امدةاالزواجا،اعدد
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وابعداالحصولاعلىاالبياناتاوتفريغهااواتبويبهاا،واعتمداالباحثوناللحصولاعلىاالخصائصاالحصائيةاللمقياسيناوتحقيقاأهدافاالبحثاعلىا

ا(ا.ااSpssالحقيبةاالحصائيةاللعلوماالجتماعيةا)

 : الخصائص االحصائية  
ً
 : Statistical Characteristicsسابعا

حصلاالباحثوناعلىامجموعةامناالخصائصااإلحصائيةامناخاللاتطبيقااملعادلتااإلحصائيةااملناسبةااملوجودةافياالحقيبةااإلحصائيةاللعلومااااا

الخصائصاالتبايناواإلنحرافااملعيارياوهياتشيراالىامدىاتبايناوااختالفاا(افرداا.اومناهذها580(اعلىاعينةاالبحثاوالبالغةا)ااSpssاإلجتماعيةا)

امناقيمتياالتفرطحاوااإللتواءاالقريبةامناقيمةا)اصفرا(ابأناأكثرادرجاتا
ً
ااألفراداوالتياستجابةاوادرجاتااألفراداعلىامكوناتااملقياسا.اويتبيناأيضا

ا) االطبيعي ااملنحي االتوزيع اأو ااإلعتدالي االتوزيع ااألقرباالى االبحثاهي افي ا ادرجاتامقياساالضطراباتاالجنسية اعلى اعادة  Bell- Shapedتدل

Distributionاعددامنااألفراداحصلوااعلىادرجاتامتطرفةاعلىا
ً
(ا،اأياأنامعظمااألفراداقداحصلوااعلىادرجاتاقريبةامنااملعدلا.اوهناكاأيضا

ا(1(اوشكلا)ا3قياسيناوابإتجاهينا.اأنظراالىاجدولا)امل

ا

ا(االخصائصااإلحصائيةاملقياسااإلضطراباتاالجنسية3جدولا)

ااإلضطراباتاالجنسيةااملتغيراتااإلضطراباتاالجنسيةااملتغيرات

ا87ااملنوالا580االعينة

ا245.047االتباينا86.11ااملتوسطاالحسابي

ا0.406ااإللتواءا15.654ااإلنحرافااملعياريا

ا0.100-االتفرتحا84.50االوسيط

ا

 

ا

ا
 ( يبّين توزيع أفراد العينة ملقياس اإلضطرابات الجنسية1شكل )                                        

 عرض النتائج وتفسيرها :

 لدی العینة الكلیة من املتزوجين واملتزوجات . مستويات اإلضطرابات الجنسية الهدف األول :   

(اإستخدامااإلختباراالتائيالعينةاواحدةاإلستخراجااملتوسطاالحسابيا،اواإلنحرافااملعيارياملقياسااإلضطراباتاالجنسيةا،اوا4تبينامناجدول)اااا

(اا15.654(اوقيمةااإلنحرافااملعياريا)86.119مناثمامقارنتهااباملتوسطاالفرض يا.اويتوضحامناالنتائجابأناقيمةااملتوسطاالحسابياللمقياساهيا)ا

اأناالقيمةاالتائيةااملحسوبةاهيا)ا92،اواقيمةااملتوسطاالفرض ياهيا)
ً
(اوهياأعلىامناالقيمةاالتائيةاالجدوليةاعندامستوىاا9.064(ا،اواتضحاأيضا

ا،اوتشيراالنتائجا(ا،اأياالفروقابينااملتوسطاالحسابياواملتوسطاالفرض يادالةاإحصائي579(اوبدرجةاالحريةا)اا0.001(اوا)ا0.05الدللةااإلحصائيةا)
ً
ا
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اأناقيمةااملتوسطاالحسابياللعينةاأصغرامناقيمةااملتوسطاالفرض ياللمجتمعا،اولكناالقيمتاناقريبتانامنابعض،اأياأنانسبةاانتشارا
ً
أيضا

أفراداعينةاالبحثاا%ا(امن33.62الضطراباالجنسيةاقريبةامنانسبةاانتشارهااداخلااملجتمعا،اوإناالنسبةااملئويةالنتشاراالضطراباتاالجنسيةاا)

الديهمااضطراباتاالجنسيةا.ا

ا(انتائجااإلختباراالتائيالدللةاالفرقابينااملتوسطاالحسابياوالفرض ياملقياسااإلضطراباتاالجنسيةاا4جدولا)

وتشيرهورنايابالنسبةالإلضطراباتاالجنسيةابأناالنشاطاالجنس يالايتمافقطاللوصولاإلىااللذةاالجسميةاالجنسيةاولكناهناكادائمااأسبابا

اتاناالعالقسيكولوجيةاوراءاالتعبيراالجنس يا،اوالتياهياأكثراأهميةامنااإلشباعاالجسمياوبدورناافإنناانتذكراأناأياتفاعلاجنس ياهواعمليةامعقدةا.اإ

سانية.ااإلنسانيةاأمرالايؤخذابخفةا.اأنهااعمليةاأوانشاطاينبغىاعلىامناينغمسافيهااأنايراعىامشاعراالطرفااآلخراكمتطلباأساس ياللعالقاتااإلن

ااملفضلةاعنداالشخصااملنحرفاجنسي االخبراتاالجنسيةا .اوترجعااملدرسةاالسلوكيةاالنحرافاتاالجنسيةاإلىاعملياتاإشراطامبكراترتبطابها
ً
ا

السويةاأواغيراسويةاوتؤكداالنظريةاالسلوكيةابأنااوتؤكدانظريةاالتعلماعلىاالتعلماوالبيئةاوكافةاالظروفابهااتساهمافياتوجيهاالفرداإلىاالجنسيه

ايتجلىادوراالبيئةاواملحيطينابالشخصافياإمداده ببعضااكلاش يءامتعلمامناالبيئةا،اوأنااإلنساناحينايولداليعرفاالصوابامناالخطأاوهنا

اللقلقاالذيايعانيامنهاالشخصانتيجةالفشلةافياتحقيقاإمكانياتة.املعلوماتا.اويرىا
ً
وتتفقانظريةاالطباالنفس ياابإناالضطراباالجنس ياإنعكاسا

الجنسيةابينا(اافياوجودامؤشراتاإنتشارااإلضطراباتاا2019(اوا)ابناعزوزا،اا2016نتائجاالبحثاالحاليامعانتائجادراسةاكلامنا)اسيداأحمدا،ا

ااملتزوجاتاوابيناأفراجااملجتمعا.

الهدف الثاني: داللة الفروق اإلحصائية في اإلضطرابات الجنسیة تبعا للجنس ، املحافظة  ، العمر ، مدة الزواج ، عدد األطفال ، مستوى 

 التحصيل. 

 داللة الفروق اإلحصائية في اإلضطرابات الجنسیة تبعا للجنس : .أ

استخداماالختياراالتائيالعينتينامستقلتيناملعرفةادللةاالفروقاتبعااللجنساللمقارنةابينادرجةااملتوسطاحسبامتغيراالتحقيقاهذااالهدفاتم

التائيةاالجنسامناالذكوراوالناثافيااإلضطراباتاالجنسية.افبالنسبةاملقياسااألضطراباتاالجنسيةاكانتاالقيمةاالتائيةااملحسوبةاأصغرمناالقيمةا

(امماايشيراإلىااناهناكافروقاابيناالذكوراوااألناثاولصالحاالذكوراا0.05(اومستوىاالدللةا)578(اعندادرجةاالحريةا)اا1.148غةا)االجدوليةاالبال

ا(ا5الفروقالماترتقياإلىامستوىااالدللةااإلحصائيةا.اأنظراالىاجدولا)اإحصائيااإلاأناهذه

اينالدللةاالفرقافيااملقياساتبعااللجنس(ايبينانتائجااإلختباراالتائيالعينتينامستقلت5جدولا)

املتوسطااالعينةاالجنسااملقياس

االحسابي

اإلنحرافا

ااملعياريا

درجةا

االحرية

مستوىااالقيمةاالتائية

االدللة االجدوليةااملحسوبة

اإلضطراباتا

االجنسية

غيراا0.05ا1.960ا1.148ا578ا16.512ا86.94ا258االذكورا

ادال ا14.923ا85.44ا322ااألناث

ا

 ب.داللة الفروق اإلحصائية في اإلضطرابات الجنسیة تبعا للمحافظة :

التحقيقاهذااالهدفاتمااستخداماالختياراالتائيالعينتينامستقلتيناملعرفةادللةاالفروقاتبعااللمحافظةااللمقارنةابينادرجةااملتوسطاحسب    

اإلضطراباتاالجنسيةا.افبالنسبةاملقياسااألضطراباتاالجنسيةاكانتاالقيمةاالتائيةااملحسوبةاأكبرارمنامتغيرااملحافظةاا)اأربيلا،االسليمانيةا(افيا

(امماايشيراإلىااناهناكافروقاابينامحافظتيااأربيلاواا0.05(اومستوىاالدللةا)578(اعندادرجةاالحريةا)ا2.696القيمةاالتائيةاالجدوليةاالبالغةا)

ا(6إحصائياا.ااأنظرااالىاجدولا)االسليمانيةاولصالحاالسليمانية

ا(ايبينانتائجااإلختباراالتائيالعينتينامستقلتينالدللةاالفرقافيااملقياسيناتبعااللمحافظة6جدولا)

االقيمةاالتائيةاالعينةاالجنسااملقياس

االعينةااملقياس
املتوسطا

ايالفرض 

املتوسطا

االحسابي

اإلنحرافا

ااملعياريا

الدرجةا

االحرية

مستوىااالقيمةاالتائية

االدللة االجدوليةااملحسوبة

ادالاا0.001ا3.291ا9.064ا579ا15.654ا86.119ا92ا580االضطراباتاالجنسية

ا
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املتوسطا

االحسابي

اإلنحرافا

ااملعياريا

درجةا

االحرية
االجدوليةااملحسوبة

مستوىا

االدللة

اإلضطراباتا

االجنسية

ا15.075ا84.41ا297اأربيل
ادالا0.05ا1.960ا2.696ا578

ا16.073ا87.89ا283االسليمانية

ا

 ج. داللة الفروق اإلحصائية في اإلضطرابات الجنسیة تبعا للعمر،مدة الزواج،عدد األطفال،مستوى التحصيل:

الفروقابينااملتوسطاالحسابياألفراداالعينةااملقياسااألضطراباتاالجنسيةاتبعاالفئاتاالعمرا(الدللةا7تشيرانتائجاتحليلاالتباينااألحاديافياجدول)

ااعنداأيامستوىامنااا87.90،اا85.73،اا86.25،اا84.59فأكثرا(ااومتوسطاتهااعلىاالتواليا)اا36،اا35ا–ا31،اا30ا–ا26،اا25ا-ا21)
ً
(اغيرادالةاإحصائيا

فأكثرا(ابينااملتزوجيناواملتزوجاتاا-16،اا15ا–ا11،اا10ا–ا6،اا5ا–ا1(ا.اوفئاتامدةاالزواجا)اا576،اا3ريةا)امستوياتاالدللةااإلحصائيةابدرجةاالح

ااعنداأيامستوىامنامستوياتاالدللةااإلحصائيةابدرجةاالحريةا)اا88.46،اا85.86،اا86.89،اا85.37ومتوسطاتهااعلىاالتواليا)ا
ً
(اغيرادالةاإحصائيا

،اا85.68،اا86.90،اا84.40فأكثرا(اومتوسطاتهااعلىاالتواليا)اا-7أطفالا،اا6ا–ا4أطفالا،اا3ا–ا1األطفالا)ابدوناأطفالا،ا(ا.اوفئاتاعدداا576،اا3

ااعنداأيامستوىامنامستوياتاالدللةااإلحصائيةابدرجةاالحريةا)اا78.00
ً
(ا.اوفئاتاالتحصيلاالدراس يا)اأميا،امتوسطةاا576،اا3(اغيرادالةاإحصائيا

ا)اا86.82،اا78.17،اا85.76،اا83.15اديةا،ادبلومافأكثرا(اومتوسطاتهااعلىاالتواليا)اوأقلا،ااإلعد
ً
اعندامستوىاالدللةااإلحصائيا

ً
ا0.05(ادالةاإحصائيا

ا(ا.ا576،اا3(اودرجةاالحريةا)ا

اإلضطراباتاالجنسيةاتبعااللعمراومدةاالزواجا(انتائجاتحليلاالتباينااألحاديالدللةاالفروقابينااملتوسطاالحسابياألفراداالعينةاملقياسا7جدولا)

اوعددااألطفالاوالتحصيلاالدراس يا.

امجموعااملربعاتامصدراالتباينااملتغيراتااملقياس
االدرجه

االحريه
امتوسطااملربعات

مستوىااالنسبةاالفائيه

االدللة االجدوليةااملحسوبة

تا
ـــــــــا
ابــــــ
طر

ضـــــ
اإل

ية
ســــ

ـنــــــ
جــــ
ال

ا

االعمر

ا245.369ا3ا736.108ابينااملجموعات

ا2.60ا1.001

غيراا0.05

ادال ا245.045ا576ا141146.049اداخلااملجموعات

اا579ا141882.157ااملجموع

االزواجامده

ا156.950ا3ا470.849ابينااملجموعات

ا2.60ا6390.

غيراا0.05

ادال ا245.506ا576ا141411.307اداخلااملجموعات

اا579ا141882.157ااملجموع

ا

اعددااألطفال

ابينااملجموعات

ا
ا344.735ا3ا1034.204

ا2.60ا1.410

غيراا0.05

ادال

ا244.528ا576ا140847.953اداخلامجموعات

اا579ا141882.157ااملجموع

التحصيلا

االدراس ي

ا

ا787.022ا3ا2361.066ابينااملجموعات

ا2.60ا3.249

ادالا0.05

ا242.224ا576ا139521.091اداخلااملجموعات

اا579ا141882.157ااملجموع

ا

اعندامستوىاالدللةاا)اا(انتائجاإختباراشيفيه8يتبينامناجدول)
ً
اإحصائيا

ً
ادال

ً
(الدىااملتزوجيناواملتزوجاتافيامستوياتاا0.05حيثاأناهناكافرقا

االتحصيلاالدراس يابينادبلومافأكثراوكلامنا)اأميا،امتوسطاوأقلا،اإعداديةا(اولصالحادبلومافأكثر.ا

 لةاالفرقابينامتوسطاادرجاتامستوىاالتحصيلافيامقياسااإلضطراباتاالجنسية(انتائجاإختباراشيفيةالدل8جدول)

ادللةاالفروقاالفرقابينااألوساطاالخطأااملعيارياااملتوسطاالعدداالتحصيلاالدراس ي
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ااا15.064ا86.82ا481ادبلومافأكثر

ادالا3.67ا14.818ا83.15ا33اأمي

ادالا1.06ا20.855ا85.76ا37امتوسطاوأقل

ادالا8.65ا16.810ا78.17ا29اأعدادية

ا

 اإلسنتاجات :

اوجودامؤشراتاغيرادالةامنامستوىااإلضطراباتاالجنسيةالدىااملتزوجيناواملتزوجات. .1

افيااإلضطراباتاالجنسيةابينااملتزوجيناواملتزوجاتاتبعااللجنسا. .2
ً
 لاتوجدافروقادالةاإحصائيا

ابينااملتزوجيناواملتزوجاتافيا .3
ً
.وجودافروقادالةاإحصائيا

ً
 اإلضطراباتاالجنسيةاتبعااللمحافظةاولصالحامحافظةاالسليمانيةااحصائيا

افيااإلضطراباتاالجنسيةابينااملتزوجيناواملتزوجاتاتبعاا)اللعمرا،امدةاالزواجا،اوعددااألطفالا(.ا .4
ً
 لاتوجدافروقادالةااحصائيا

افيااإلضطراباتاالجنسيةابينااملتزوجينا .5
ً
 واملتزوجاتاتبعااللتحصيلاالدراس ياولصالادبلومافأكثر.وجودافروقادالةااحصائيا

 التوصيات :

ايوص ياالباحثونافياضوءانتائجاالبحثاباآلتيا:ا

فياالبحثاالحاليافياالتشخيصافيامؤسساتارعايةااألسرةاوالعياداتاالنفسيةاومكتبااإعتمادامقياسااإلضطراباتاالجنسيةاالذياتماإعداده .1

ااإلستشاراتاالنفسيةا.

)ابماافياذلكانشراالوعياعناالعالقةاالجنسيةاالسليمةاواملضطربة(ااتوجيهاوسائلااإلعالمامناأجلانشراوعياالعالقةاالزوجيةاقبلاالزواجاوبعده .2

 عناطريقابرامجاخاصةاتبثامناقبلااملختصيناالنفسييناواإلجتماعيين.ا

 لبعضافياجميعاجوانباالحياةاوخاصةاالعالقةاالجنسيةابينهماا.إرشادااملتزوجيناواملتزوجاتاوتوجيههماعلىاكيفيةااإلهتماماببعضهماا .3

 الجنسيةا.ااإلهتمامابالطفالامناقبلاالوالديناوتربيتيهماتربيةاسليمةامناأجلاتنميةاالتنميطاالجنس ياوكيفيةااإلهتمامابالعالقه .4

 املقترحات :

ايقترحاالباحثوناإجراءادراساتامستقبليةاتتضمنامايأتيا:ا

االبحوثاوالدراساتاالتياتتناولامفهومااإلضطراباتاالجنسيةالدىافئاتاأخرىافيااملجتمع.إجراءامزيدامنا .1

 العملاعلىابناءابرنامجاإرشاديةاعالجيةالإلضطراباتاالجنسيةا. .2

إجراءادراساتاأخرىاتستهدفاالكشفاعناطبيعةاعالقةااإلضطراباتاالجنسيةابمتغيراتانفسيةاأخرىامثلااملسؤليةااإلجتماعيةا،االشعورا .3

 بالنقصا،اوغيرهاا.

 املصادر   :

 ،اجامعةابغداداكليةاالتربية.ا1(ا.االصحةاالنفسيةا،اط1990اآللوس ى،االستاذاجمالاحسينا) .1

أحمداالنيالاواد.سهيرامحمداسالمااالتنوعا،اترجمةاأ.د.عالءالديناكفافياوامايسها-النموا–(ا.نظرياتاالشخصيةااإلرتقاءاا2010ئالنا،ابيمابيا) .2

 لفكراناشروناوموزعون.ا،ادارااا1،اط

(ا،اكليةا1945ماياا8(ا.االتصوراتاالجتماعيةاللجنسيةااملثليةالدىاالطالباالجامعيا)دراسةاميدانيةاعلىاالطلبةاالجامعينا2017أميرةا،ازيوةا) .3

 قاملة.ا1945مايا8علوماالنسانيةاوالجتماعيةا،اجامعةا

بااسبابهااواأنواعهاا،ادراسةاميدانيةا)مدينةاخميسامليانةا(ا،ارسالةااملاجستيرا(.االنحرافاتاالجنسيةالدىاالشبا2019بناعزوزا،احسنةا) .4

 فياعلماالجتماع،اجريمةاوإنحرافا،اكليةاالعلوماالجتماعيةاواإلنسانيةا،اجاميعةاالجيالليابونعامةاخميسامليانةا.

 محمداأمينااملفتياواآخرونا،االولتااملتحدةا.ا(ا.اتقييماالطالباالتجميعياواالتكوينيا،اترجمةاا1983بلوما،ابنياميناوآخرونا)ا .5

،ادارانوبليساللنشراوالتوزيعا،اا1،اطا1(.ااعالماعلماالنفسا،اموسوعةاعلماالنفساوالتحليلاالنفس يا،امجلدا2005الحفنيا،اعبدااملنعما) .6

 لبنانا.ا–بيروتا

 ،اداراالفكرا،اعماناالردن.ا3التربيةا،اط(ا.امبادءاالقياساوالتقويمافيا2005الزيودا،انادرافهمياوهشاماعامراعليانا) .7
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االعواملاالواقيةاللشبابامناالنحرافاتاالجنسيةااستناطاامناقصةايوسفاعليةاالسالما،امجلةا2007سليمانا،االسراحمدامحمدا) .8 ا. )

 .ا68،االعدداا22الشريعةاوالدراساتاالسالميةا،ااملجلدا

لجنسيةاواعالقتهاابالتوافقاالزواجیالدىااملتزوجاتادراسةاوصفيةاإكلينيكيةا،اجامعةااإلضطراباتاا(.اا2016سيداأحمدا،اهدىامحمودامحمدا) .9

 كليةاالبناتا،امجلةاالبحثاالعلميافيااآلدابا،االعدداالسابعاعشرةا،االجزءاالثانيا.ا–عيناشمسا

 ةاللنشراوالتوزيعا،ااجامعةابغدادا.(ا.امناهوااإلنسانا،اوزارةاالتعليماالعالياوالبحثاالعلميا،ااداراالحكم1987صالحا،اقاسماحسينا) .10

 (ا.الشخصيةابيناالتنظيراواالقياسا،اكليةااآلدابا،اجامعةابغدادا.1988صالحا،اقاسماحسينا) .11

ا،اا2016الصباحا،ارينادا) .12
ً
 https://mawdoo3.com(ا.اتعريفاالزواجالغةاوإصطالحا

حصائيافيااملجالتاالتربويةاوالنفسيةاوالرياضيةا،امركزاالكتابا(ا.اطرقاالبحثاالعلمياوالتحليلااإلا2000عبداالحفيظا،اإخالصامحمداا)ا .13

 للنشرا،االقاهرةا.ا

نظراالطالباتا،امجلةاا(ا.اواقعاالتربيةاالجنسيةافيااملدارساالثانويةا)بنات(امناوجهه2012عبدهللا،اعالءالديناكاظماواياورا،اأحمداعجيلا) .14

 .7جامعةابابلا،العددا\كليةاتربيةااألساسيةا

افياالوقايةامنهااوعالجها،اط1992ا،اعبدالرحيماصالحا)عبدهللا .15 ،داراالنفائساللنشراوالتوزيع،اا1(.عواملاالنحرافاالجنس ياومنهجااإلسالِم

 عماناالردن.

 ،اداراوائلاللطباعةاوالنشرا،اعماناالردنا.اا1(.انماذجاتربويةاوتعلميةااملعاصرةا،اگ2001عبداالهادىا،نبيلاأحمدا) .16

 مدخلاالىاالتحليلاالنفس ياالالكانيا،ااألنجلوااملصريةا،االقاهرةا.(ا.ا۲۰۰۱)اعسکرا،اعبداهللا .17

 ،ادارالفكراللنشرا،اعمانااألردناا1(ا.امقدمةافياعلماالنفساالتربويا،اط1995عفريجا،اسامياسلطيا) .18

 الردنا.اا(ا.االقياساالنفس ياوالتربويا،ادارااملسيرةاللنشراوالتوزيعا،اعمانا2010عمرا،امحمدااحمداواآخرونا) .19

 ،اداراالعصااالعلمياللنشراوالتوزيعا،اعمانا.اا1(ا.اسيكولوجيةاالشخصيةا،اطاا2015غباريا،اثائراأحمدااواأبواشعيرةا،اخالدامحمدا) .20

(االضطراباتاالنفسيةاوالعقليةاوالسلوكيةا)االوبانياتاالتعريفامحاكاتاالتشخيصا،ااألسبابا،االعالجا،ااملآلا2006غانما،امحمداحسنا) .21

ريةا،االقاهرةا1واملسارا،اط
ً
 . ،امكتبةاالنجلواامل

(ا.ابعضاالعواملاذاتاالعالقةابمشكلةاالتحرشااللجنس يامناوجهةا2020محمد،اعبدارباالرسولاسليماناواعبداالنبيا،اكمالاعجمياحامدا) .22

بيةا،اجامعةااألزهرابالقاهرةا،امجلةاالتربيةا،انظراطالباالجامعاتااملصريةاوتصورامقترحاملواجهتهاامنامنظوراالتربيةااإلسالميةا،ااكليةاالترا

 ،االجزءاالرابع.ا188العددا

 ،ااملكتبااإلسالمي.ا2(ا.االتفاهمافياالحياةاالزوجيةا،اط2003مبيضا،امأمونا) .23

 (ا.اسيكولوجيةاالبغاءادراسةانظريةاوميدانيةا،االناشرامكتبةاالخانجيابالقاهرةا.اا1983محمدا،انجيبةاإسحاقاعبدهللا) .24

 ،ادارااملسيرةاللنشراوالتوزيعاوالطباعةا،اعمانااألردنا.ا1(ا.االقياساوالتقويمافياالتربيةاوعلماالنفسا،اط2000،اساميامحمدا)املحم .25

26.   Allen, M & Yen, E .1979 , Introduction to measurement theory Moterey , California , books cole. 

 Davison, Gerald C.(1967), female sexual dysfunction, Journalاا .27

 .of Abnormal Psychology, Vol 73(2), Apr 1968اااااا

28.   Eble ,R.L. (1972). Essentials of Educational Measurement . New Jersey : prentice – Hall , Inc. 

 .from:www.edreferral.com /body imageاااا Lightistone , J.(2001): Improving body  image. Retrieved November 14,2006ا   .29

30.   Nunnally , J .C .(1970) . Introduction to psychological Measurement , New York . Mc Graw – Hill.  

31.   Nunnally , J .C .( 1965 ) .Test and Measurment, New York : Mc Graw – hill book Co, Inc. 

32.  Lindquist, S.J., 1988. Practical characterization of eolian reservoirs for development: Nugget Sandstone, Utah-Wyoming 

thrust belt: Sedimentary Geology, 56. 

 (1ملحقا)

ا

اأربيلا-جامعةاصالحاالدينا



 Journal of the University of Garmian 9 (4), 2022 

 

 
Page 454 

 
  

اكليةاالتربيةا/قسماالرشاداالتربوياوالنفس ياا

املاجستيراالدراساتاالعلياا/اا

اإستبانةاآراءاالخبراءاواملحكميناملقياسااإلضطراباتاالجنسية

ا…………………………املحترم/اةااا.....تحيةاعلميةامباركةاا……………ااألستاذ/ةااالفاضل/اة

تحقيقااهدافاالبحثاايروماالباحثوناالقيامابالبحثااملوسوما)ااالضطراباتاالجنسيةالدىااملتزوجيناواملتزوجاتافيااملجتمعاالكوردياا(اولغرضااااا

واألدبياتاذاتاالصلةاااDSM-5تمابناءامقياساالضطراباتاالجنسيةامناخاللاالدراسةااإلستطالعيةاوتحليلامحتویااإلضطراباتاالجنسيةافيا

اأناالبدائلاالجاباتاللمقياساهياااا)نعماا57ويتكونااملقياسامنا)ا.ااوبماايتالئمامعااملجتمعاالكوردي بموضوعاالضطراباتاالجنسيةا
ً
(افقرةا،اعلما

االستجابةا.ا,اأحيانا,الاأبدا(الكونااملقياساقدايقعافيامجالاالصحةاالنفسيةا،اوأنااإلجابةاعلىافقراتها)الايحتملاالصواباوالخطأا(ابلاالتدرجافي

عبارةاعنامجموعةامنااإلضطراباتاوالتغييراتاالتياقداتطرأاعلىاالعالقةاالجنسيةابيناالرجلاواملرأةاويقصداالباحثوناباإلضطراباتاالجنسيةابأنهاا

ةافيامختلفااألعماراوتظهرابصورةامتعددةا,اويمكناأناتكونانتيجةالبعضااألمراضاالنفسيةاأواالجسديةاأوابسببااملشكالتاالنفسيةاواإلجتماعي

االرغبةاالجنسيةاأو افي االقصور ااوتؤدياالى اأوااإلنحرافاتاالجنسيةابينهما. االباحثوناالبروداالجنس ي ايود اتتمتعونابهامناخبرةاعلميةا املا ونظرا

.اصالحيةابدائلا2.مدىاصالحيةاالفقراتاومدىامالئمتهااللبيئةاالكورديةا.ا1الستشارةابآرائكماومالحظاتكماالعلميةاعلىافقراتااملقياسامناحيثا:

امناتعديالتا،اوحذفا،اوإضافةاعلىافقراتااملقياس.ا.اإ3الستجابةاومدىامالئمتهاا.ا
ً
اوتقبلواافائقاالشكراالتقديرا. جراءامااترونهامناسبا

ايرجىاذكراالبياناتاالتالية:

 األسم الثالثي:          اللقب العلمي:           اإلختصاص:             مكان العمل:

 

 الباحثونا

اتێبینىا  ژ كانبڕگه گونجاو گونجاونه

ا ا ا اژیانىاهاوژينيماندا.الهاشێكىااگرنگهاسێكساكردنابه ا1

ا ا ا اتیائۆرگازمحاڵهاڕاىامنادبێتاژنابگاتهابه ا2

ا ا ا اایهكانیانێواناژناومێرددااههسێكسیهاكردارهارێنىالهئایيناڕۆڵیائه ا3

ا ا ا اسێكس ى.ابۆلدانیاماڵاهۆكارهاكانالهرههاوسهاكێكالهیایهوهوتنهوامادووركهردهبه ا4

ا ا ا اهێنم.كاردهمدااشێوازیاجۆراوجۆرابهكهرهڵاهاوسهگهچێژیاسێكس ىالهیشتنابهبۆگه ا5

ا ا ا ارابيت(ا.ادهيتا)اچاوالهكىابكهرهسێكس ىادهزابهكاتاحهواریاواتالێدهریتىاكوردهداباونه ا6

ا ا ا اكاتیاسێكساكردنالهاباتالهیاڵیاژناوامێردالدهیاخهبووناپێوهایركردنیافلیمىاپۆڕناوئالودهسه

ا.كترارایهسه

7 

ا ا ا انىاباوكاودايكمادابن.امهتهلهازىاسێكساكردنمابۆاژنێكاياناپياوێكابێتاكهحهاپێمائاساييه ا8

ا ا ا ایكیامردوویاساردوسڕ.رالشهبهامهبهنادهزیاسێكس ىاپهكاتیاوروژاندناواحهله ا9

ا ا ا ابهكه اسیێكس ى اتوانای ابهرامبهم اهۆكارهكهرههاوسهار اپهام ابردنهبۆ ائاژهبهانا اخۆبهر ابۆ تاڵاڵ

ا.اوهكردنه

ا10

ا ا ا ازىاخۆىابگۆڕێتا.گهكاتاڕهتاكادهاىاخێزانىاواالهردهروهندێاشێوازىاپهههاپێماوايه ا11

ا ا ا ارانداانێواناهاوسهاكرداریاسێكسیداالهابۆاتوندواتيژیالهادایكاواباوكاهۆكارهالهاوهڕقالێبوونه ا12

ا ا ا ا.خشهاسێكساكردندااچێژابهامالهكهئازارواتوندوتيژیاهاوژينه ا13

ا ا ا امكهچێژیاسێكس ىادهاستابهكاندااههزهگهنێواناهاوڕهانێكیاسێكس ىالهبینینىادیمهابه ا14

ا ا ا اڵيدا.اااگهاسێكسيمالهااهۆیاساردیاابێتهمادهكهڕانگێزىاهاوژينهشه ا15

ا ا ا اڵاپێكردنىاسێكس ىااوافڕاندن.بۆاگێچهاهۆكارهاستهجوانیاجه ا16

ا ا ا ابێت.نێوانمانائاسايىادهابێتالدانياسێكس ىالهپاكاوابۆناخۆشانهاىستهماجهكههاوژينهاكه ا17
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ا ا ا ابۆدروستابوونیاساردیاسێكس ىااهۆكارهاكردنیامێایهنهتهخه ا18

ا ا ا اكانيانا.ابونىاهاوژينههۆىاتێرانهابێتهیاپیاوان،ادهوهڕاىامنازووئاوهاتنهبه ا19

ا ا ا تیاسێكساواماكاتابۆاڕۆمانسیهردهماهیالكیاوكاركردنیابهكهكارىاهاوژينهاهۆىاماندوويىاوافرهابه

ا.وهكاتهدهماكه

ا20

ا ا ا ا.اوهبێتهمادهزىاسێكسيمابۆىاكهبێتا،حهرنجاڕاكێشانهرگیاسهماجلوبهكههاوژينهاكه ا21

ا ا ا ابينم.كاتىاسێكسكردندا،اچێژیازیاترىالێادهامالهكهىا)مازۆخيزم(هاوژينهوهمكردنهخۆاكهابه ا22

ا ا ا ادهسهاكه اڕۆمانس ى افلیمى ائارهكهیرى او ا،هۆگری الهم اكردنم اسێكس اهاوژينهگهزووی ماكهڵ

ازياتردهكات.ا

ا23

ا ا ا خۆش ىاوااستابههه زی(گهرگ،اجوانكاری،اڕۆڵیاڕهر)جلاوبهرامبهزیابهگهڕهاخۆاشوبهاندنا،ابه

ا.مكهچێژیاسێكس ىاده

24 

ا ا ا اكاتومێردالدانیاسێكس ىادروستادهانێواناژناانالهمهجیاوازیازۆریاته ا25

ا ا ا اهۆىاساردیاسێكس ىا.ابێتهاژناياناپیاوداادهاندامیازاوزێالهوكردنیاكۆئههه ا26

ا ا ا نێوانااییاسێكس ىالهسواس ى....هتد(ائامادهمۆكی،اترس،اوهڕاوكێ،اخهكا)دڵهروونیاوهشێویادهپه

اوهكاتهمادهژناومێرداكه

ا27

ا ا ا ا اڕهئازارهاكۆناوابهارییهوهوبيرهڕووداو اناڕهرامبهزیابهگهكانی الهتیاواكهحهر، امیاچێژیاسێكس ى

اكات.یادروستادهكهرهنێواناخۆییاواهاوسه

ا28

ا ا ا ا.وهكاتهمادهماكهكهڵاهاوژينهگهماچێژیاسێكسيمالهمانیامتمانهگوماناونه ا29

ا ا ا ا.كیاخێزانیایهیهماڵداااكێشهابۆسێكسكردنمانالهبوونیاشوێنىاگونجاوانه ا30

ا ا ا اركرداریاسێكسیماناسهاكاتهریاخراپادهرمانیازۆراكاریگهباودهكارهێنانیاحهبه ا31

ا ا ا ا.ااكانهىاهاوژينهورهكىاگهيهمياهۆشيارىاسێكس ىاكێشهڕاىامناكهبه ا32

ا ا ا ا.نهاابۆامنداڵابوونهكاندااتههاوژينهنێوانااڕایامناسێكساكردنالهبه ا33

ا ا ا ا.یهراسێكساكردنداههسهاریاخراپیالهواواخواردناكاریگهپیسابوونیائاواهه ا34

ا ا ا اكات.هێزاادهسووداتوانایاسێكس ىانێواناژناومێردابهایابهوامیوهوزهخواردنیاسه ا35

ا ا ا اكردارىاسێكسيدا.ااتيمانالههۆىابێتاقهاگرفتىائابووريمانابۆته ا36

ا ا ا ا.وهمكردۆتهكتراكهزیاسێكسیانابۆایهیاخێزاناحهوهرهدهاندیاسێكس ىالهیوهپه ا37

ا ا ا ا(اهۆكارنابۆتێكچونىاسێكس ى.یبهیا)عهلتورواووشهكه ا38

ا ا ا اكات.اوامادهردهزوواچێژىاسێكسيمانابهم،احهكهویستىاواهۆگریانێوانامناواهاوژينهخۆشها ا39

ا ا ا اكات.امالدانىاسێكس ىادروستادهكهساردیاسێكس ىاهاوژينه ا40

ا ا ا اهۆیالدانیاسێكس ى.ابێتهكانیاژناومێردادهتییهاڵیهكۆمهاگرفته ا41

ا ا ا انێوانماندا.ااىاسێكس ىالهوهوتنههۆىادوركهابێتهمادهكهىاهاوژينهندهبوونیاخهگرژیاونه ا42

ا ا ا اكاتكانالدانیاسێكس ىادروستادهرههاوسهاكێكالهوتیانامۆیاسێكس ىایهڵسوكههه ا43

ا ا ا ران(اساردیاهاوسهالهكێكانایهلیهارابوونالهدهاراژنیاترایاناپیاویاترا)چاوالهسهارنجابردنهسه

اكات.نێوانیانادروستادهاسێكس ىاله

ا44

ا ا ا اكات.مالدانیاسێكس ىادروستادهكهدانیاهاوژينهگرنگیاپێانه ا45

ا ا ا افلیمهخۆپیشاندانه او الهسێكسیهاكان احهاكان امیدیا اكهسۆشیاڵ انێوانمانی اسێكس ى مازی

ا.وهكردۆته

ا46

ا ا ا اكات.كانازيادادهنێواناهاوژينهاسێكس ىالهرىايىاكاريگهستهجوانكاریاجه ا47
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ا ا ا اكات.تێكچونیاهۆرمۆنی،الدانىاسێكس ىادروستاده ا48

ا ا ا ا.زۆرهرگيریابهنجامیاهاوسهرئهلدانیاسێكس ىاادها ا49

ا ا ا ا.رانهندیاسێكس ىاهاوسهیوهماهۆیاتێكچونیاپهحرهڵامهگهسێكساكردناله ا50

ا ا ا اكات.اییداادروستادهورهگهامنداڵی،اتێكچونىاسێكس ىالهایركردنیاسێكس ىانێوانادایكاوباوكابهسه ا51

ا ا ا اامادروستاكردووهكهرهڵاهاوسهگهواساردىاسێكس ىالهيهنهكاليهسابازيمايهوههه ا52

ا ا ا ا.رانهكاناهۆكاریاساردیاسێكس ىاانێواناهاوسهسێكسیهاڵهبوكها ا53

ا ا ا ا.ژانىانێواناژناوامێردههاوڕێیاخراپاهۆكاریاشڵه ا54

ا ا ا فشاریاخوێن(اهۆكاریاتێكچونیاسێكس ىااارزه،ابهكرهك)شهناوهییادرێژخایهستهخۆش ىاجهانها

ا.رانهنێواناهاوسه

ا55

ا ا ا ا.كاتیادرووستابونیالدانیاسێكس ىاكاردێت،لهكابهكابیانویهندێاكاتاوهماههبوونیاژنیادووهنه ا56

ا

ا(ا2ملحقا)

اأسماءاالسادةاالخبراءاواملحكميناللصدقاالظاهرياللمقياساحسبااللقباالعلمياوالحروفاالبجدية

امكاناالعملاالتخصصاثالثیاواللقبااإلسماالات

ااجامعةاكویها–فاكلتيااالتربيةاافلسفةاالتربيةااأ.د.بدرخانامصطفیاابراهیما1

اأربيلا–كليةاالدابا/اجامعةاصالحاالدينااالشخصيةاواالصحةاالنفسيةاااصالحامصطفىاأا.د.یوسفاحمها2

اجامعةاالسليمانيها–كليةاالتربيةاالساسااعلماالنفساالتربويااأا.د.اكريماشريفاقرجتانىا3

اأربيل–جامعةاصالحاالديناا–كلیةاتربیةااعلماالنفساالتربويااأ.د.عمرایاسينامالإبراهیماجباریاا4

اجامعةارابرينا-كليةاالتربيةاااعلماالنفساالتربوياابولعبدالصمدامحمودأ.ما.اا5

اأربیلاا-جامعةاصالحاالديناا–كلیةاتربیةااالقياساوالتقويماأ.م.د.وليداخالداعبدالكريما6

اأربيلا–كليةاالدابا/اجامعةاصالحاالدينااالصحةاالنفسيةابكراا أ.م.د.مهااحسنا7

 جامعةاسليمانيةااا–كليةاالتربيةاالساسا الرشادانفس ياانيناعثمانامحمدأ.م.دانازها8

 أربیلا–جامعةاصالحاالديناا–كلیةاتربیةا األرشاداوالتربوياوالنفس ياأ.م.د.سلمىاحسيناكامل 9

اجامعةاكویها–فاكلتيااالتربيةاافلسفةاالتربیةاأ.م.د.خالداإسماعیلامصطفیا 10

اجامعةاچرمۆا-كليةاالتربيةااتربیةاالخاصةاما.د.ئاڤاناعبدهللاحسنا11

اجامعةاالسليمانيها–كليةاالتربيةاالساسااعلماالنفساالسريريااما.د.إیناساأحمدا12

امستشفیالالمراضاالنفسیةاالصحةاالنفسیةاما.د.أفرامامحمداحسناا13

 جامعةاالسليمانيها–كليةاالتربيةاالساسا علماالنفساالنمواما.د.اهۆشیاراصدیقامحمدافرجا14

اأربیلا–جامعةاصالحاالديناا–كلیةاتربیةااالشخصیةاوالصحةاالنفسیةاما.د.كاظمازراراأحمدا15

اجامعةاچرمۆا-كليةاالتربيةااعلماالنفساالتربویااما.د.گێالساعبدهللاإسماعیلا16

ارمیانگهاجامعها–كلیةاالتربیةااطرائقاالتدريساما.د.اكریمامدحتاحاتما17

اجامعةاكویها–فاكلتيااالتربيةاافلسفةاالتربيةاافاما.د.امحمداناصرامستها18

ارمیانگهاجامعها–كلیةاالتربیةااعلماالنفسااملعرفیاكریمامحموداما.د.محموداحمها19

اأربیلا–جامعةاصالحاالديناا–كلیةاتربیةااالصحةاالنفسيةاما.د.میدیااعبدالخالقاعثماناإسماعیلا20

اأربیلا–جامعةاصالحاالديناا–كلیةاتربیةااالنفس ىالرشادااما.د.اتانیةاوصفیاعبدهللا21

ا

ا(اااااااااااااااااااااااااااااااااااا3اربيلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااملحقا)-جامعةاصالحاالدين
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 كليةاالتربيةا/ااقسماالرشاداالتربوياالنفس ي

االدراساتاالعلياا/املاجستير/الصحةاالنفسية

امقياسااإلضطراباتاالجنسيةابصورتهااالثانيةاااااااااااا

ااملحترم/ةااا.........تحيةاوااحترام--------------------------ا---------الستاذاالفاضل/ة

يقااهدافاالبحثايروماالباحثوناالقيامابالبحثااملوسوما)ااالضطراباتاالجنسيةالدىااملتزوجيناواملتزوجاتافيااملجتمعاالكورديا(اولغرضاتحقااا

واألدبياتاذاتاالصلةاااDSM-5تمابناءامقياساالضطراباتاالجنسيةامناخاللاالدراسةااإلستطالعيةاوتحليلامحتویااإلضطراباتاالجنسيةافيا

اأناالبدائلاالاا52ويتكونااملقياسامنا)ا.ااوبماايتالئمامعاثقافةااملجتمعاالكوردي بموضوعاالضطراباتاالجنسيةا
ً
جاباتاللمقياساهيا(افقرةا،اعلما

ا)نعما,اأحيانا,الاأبدااا(.ا

عبارةاعنامجموعةامنااإلضطراباتاوالتغييراتاالتياقداتطرأاعلىاالعالقةاالجنسيةابيناالرجلااإلضطراباتاالجنسيةاهيابأناا(DSM-5)وتشيرا

اويمكناأناتكونانتيجةالبعضااألمراضاالنفسيةا ا, افيامختلفااألعماراوتظهرابصورةامتعددة أواالجسديةاأوابسببااملشكالتاالنفسيةاواملرأة

ا اتتمتعونابهامناخبرةاعلميةاتوداواإلجتماعيةاوتؤدياالىاالقصورافياالرغبةاالجنسيةاأواالبروداالجنس ياأوااإلنحرافاتاالجنسيةابينهما. ونظرااملا

.اإجراءا2قراتاومدىامالئمتهااللبيئةاالكورديةا.ا.مدىاصالحيةاالف1الباحثةاالستشارةابآرائكماومالحظاتكماالعلميةاعلىافقراتااملقياسامناحيثا:

امناتعديالتا،اوحذفا،اوإضافةاعلىافقراتااملقياس.ا
ً
 يرجي ذكر البيانات اآلتية:وتقبلواافائقاالشكراالتقديرا...اا مااترونهامناسبا

 مكان العمل :                االسم الثالثي :                  اللقب العلمي :               االختصاص :                

 الباحثون                                                                                              

اتێبینىاگونجاوانهاگونجاوابڕگەکان ژ

ااااژیانىاهاوژینیمانداا.الهاشێكیاگرنگهسێكساكردنابه  .1

ااااتیائۆرگازما.حاڵهابەڕاىامنادەبێتاژناابگاتها .2

ااااوەا.پێماوایەائایيناچێژىاسێكس ىانێواناژناومێردىاکەمانەکردۆتها .3

اااایاڵمابۆالدانىاسێکس ىادەچێتا.کەاهاوژینەکەمابەردەوامالەماڵانەبوواخها .4

ا .5 ااااهەراشێوازێکابێتا،اگرنگاچێژالەاسێكس ىاهاوژینەکەماببینما.بەا

اااادابونەریتىاکوردەوارىاواتالێادەکاتاحەزابەاسێکس ىادەرەکىابکەیتا)اچاوالەادەرابیتا(اا .6

ااااكتریاکەمادەکاتەوەا.سەیراکردنىافلیمىاسێكس ىاحەزىاژناوامێردابۆایهپێماوایەائالودەبوونابەاا .7

اااادابنا.پێمائاساییەاحەزىاسێکساکردنمابۆاژنێكایاناپیاوێکابێتاکەالەاتەمەنىاباوکاوادایکماا .8

ا .9 اااا.وهکەسێکهایاڵكردنابهرخهبهامهبهنادهزیاسێكس ىاپهكاتیاوروژاندناواحهله

ااااكاتاڕەگەزىاخۆىابگۆڕێتا.اتاكادهیاخێزانیاواالهردهروهپهندێاشێوازیاپێماوایەاهها .10

لێبونەوەیەتىالەایەکێکالەاکەاهاوژینەکەماتوندوتێژابێتالەاسێکساکردنداا،پێماوایەاڕەنگدانەوەىاڕقاا .11

اباوانىا.

ااا

اااا.ااسێكساكردندااچێژابەخشهائازارواتوندوتيژیاهاوژینەکەمالها .12

ااااهۆىاساردبوونەوەىاسێکسیماالەگەلیداا.ابێتهڕانگێزیاهاوژینەکەمادهشها .13

ااااڵاپێكردنىاسێکس ىاوافڕاندن.بۆاگێچهاماهۆكارهستهجوانیاجها .14

الهاستهجهکەاهاوژینەکەماا .15 الدانیاسێكس ى نێواناهاوژینەکانیشائاساییااىاپاكاوابۆناخۆشانەبێتا

ادەبێتا.

ااا

اااابۆدروستابوونیاساردیاسێكس ىا.اهۆكارهاكردنیامێایهنهتهخها .16

اااابوونىاهاوژینەکانیان.اهۆیاتێرانهابێتهیاپیاوانا،ادهوهبەاڕاىامنازووائاواهاتنها .17
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ااااوامالەاکارەاواماندووەا.ردهسێكسمانانەماوەا،ااچونکەاهاوژینەکەمابهتاواكاتابۆاڕۆمانسیها .18

ااااکەاهاوژینەکەماجلوبەرگىاسەرنجاڕاکێشانەبێتا،احەزىاسێکسیمابۆىاکەمادەبێتەوەا.اا .19

ااااكاتیاسێكسكردنداا،چێژىاسێکس ىازیاترىالێادەبینم.ابەخۆاکەمکردنەوەىاهاوژینەکەما)مازۆخيزم(الها .20

كاتاڵاهاوژینەکەماازیاترادهگهزوویاسێكساكردنمالهفلیمىاڕۆمانس ىادەکەما،اهۆگریاوائارهیرىاکەاسها .21

ا.

ااا

ااااكاتا.نێواناژناومێردالدانیاسێكس ىادروستادهانالهمهجیاوازیازۆریاتها .22

ا .23 ااااهۆیاساردیاسێكس ىاابێتهپیاوداادهژنایانالهاندامیازاوزێالهوكردنیاكۆئههه

ماییاسێكسیمابۆاهاوژینەکەمااكهسواسیدابمائامادهمۆكیایاناترسایاناوهڕاوكێایاناخهدڵهاباریاکاتێالها .24

ا.اوهبێتهده

ااا

مامدااكهكهڵاهاوژینهگه،اچێژیاسێكسیمالهاوهبيردێتهكانمابهسێكسیهائازارهابهارییهوهكاتێاڕووداوابيرها .25

ا.اوهبێتهده

ااا

اااااوهكاتهمادهماكهكهڵاهاوژینهگهماچێژیاسێكسیمالهمانیامتمانهگوماناونها .26

ا .27 اااایێکىاخێزانیەا.ماڵدااكێشهبوونیاشوێنىاگونجاوابۆسێكساكردنمانالهنه

ا .28 ااااراكرداریاسێكسیمان.سهاكاتهریاخراپادهرمانیازۆراكاریگهباودهكارهێنانیاحهبه

ا .29 اااا.كانهىاهاوژينهورهكىاگهيههۆشیاریاسێكس ىاكێشهمىاڕاىامناكهبه

ا .30 اااانهاابۆامنداڵابوونهنێواناهاوژینەکاناتهاڕایامناسێكساكردنالهبه

اااا.یهراسێكساكردندااههسهاریاخراپیالهواواخواردناكاریگهپیسابوونیائاواواهها .31

ااااكاتا.ژناومێردابەهێزادهسووداتوانایاسێكس ىانێواناایابهوامیوهوزهخواردنیاسها .32

ااااكرداریاسێكسیدا.ااتیمانالههۆیابێتاقهاگرفتىائابووریمانابۆتها .33

ا .34 اااا.اوهكاتهكتراکەمدهزواچێژیاسێكس ىابۆیهیاژیانىاهاوژینیدااحهوهرهدهاندیاسێكس ىالهیوهپه

ا .35 اااا(اهۆكارنابۆاتێكچوونیااسێكس ىا.یبهیا)عهلتورواووشهكه

ااااكاتا.ازواچێژیاسێكسیمانابەردەوامادهویستىاوهۆگریانێوانامناواهاوژینەکەم،احهخۆشها .36

ااااكات.مالدانىاسێكس ىادروستادهكهساردىاسێكس ىاهاوژينها .37

اااان.كانیانێواناهاوژینەکاناهۆکارىالدانیاسێكسیانهتییهاڵیهكۆمهابەاڕاىامناگرفتها .38

اااانێوانمانداااىاسێكس ىالهوهوتنههۆىادوركهابێتهمادهكهىاهاوژينهندهبوونیاخهگرژیاوانها .39

ااااوتێکىاسێكس ىانامۆادەکاتا،اهەستابەالدانیاسێكس ىائەوادەکەما.ڵسوكهکەاهاوژینەکەماهها .40

ااااكات.مالدانیاسێكس ىادروستادهدانیاهاوژینەکهگرنگیاپێانها .41

اااازیاسێكس ىانێوانمانىاکەماکردۆتەوەا.كانىاسۆشیاڵامیدیااحهسێكسیهاوافلیمهاڕيكالماوانمايش ىامۆدها .42

ااااكاتا.نێواناهاوژینەکانازیادادهاریاسێكس ىالهجوانكاریاجەستەییاكاریگها .43

ااااتێکچوونىاهۆرمونىا،الدانىاسێکس ىادروستادەکاتا.ا .44

اااارگيرىابەازۆرەا.هاوسهلدانىاسێکس ىادەرائەنجامىاا .45

ااااكاتا.ییداادروستادهورهگهامنداڵی،اتێكچوونیاسێكس ىالهایركردنیاسێكس ىانێوانادایكاوباوكابهسها .46

ا .47 اااا.اامادروستاكردووهكهرهڵاهاوسهگهواساردیاسێكس ىالهیهنهكالیهسابازیمایهوههه

اااانێواناژناوامێردە.اژانیاسێكس ىالههاوڕێیاخراپاهۆکارىااشڵها .48
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ا .49 كان(اهۆكارىاندرووستيهتهافشاریاخوێن،اگرفتهارزه،ابهكرهك)شهناوهییادرێژخایهستهخۆش ىاجهنه

انێوانمان.الهاتێكچونيىاسێكسه

ااا

ااااماوەکابیانووىالدانىاسێكس ىابەکارادێتا.بوونیاژنیادووهبەڕاىامنانەا .50

ااااسێكسكردنداا)ساديزم(،اچێژىاسێکس ىازیاترىالێادەبینم.كاتیاخۆزاڵكردنیاهاوژینەکەمالها .51

ا .52 اااانێواناژنااواپیاودا.اهۆیاچێژیازیاترلهابێتهبوونیاچووكادهڕه

ا

ا(4ملحقا)ا

اللمرةاالثانيةاحسبااللقباالعلمياوالحروفاالبجديةا.االسادةااملحكميناللصدقاالظاهرياملقياسااإلضطراباتاالجنسيه

امكاناالعمل  ت اإلسماالثالثياوااللقباالعلمي اإلختصاص

 1 أ.د.عمراياسينامالاإبراهيما اإلرشاداالتربويا جامعةاصالحاالديناا\كليةاالتربيةا

االقياساواالتقويم جامعةاصالحاالدينا\كليةاالتربيةا اأا.ما.د.اوليداخالدابابان ا2

اجامعةاصالحاالدينا\كليةاالتربيةا  3 أ.ما.د.امحمدامحىاالديناصادقا القياساوالتقويم

اعلماالنفساالتربويا جامعةاالسلمانيةاا\كليةاتربيةاالساسا اأ.ما.د.اعبدالصمداأحمدامحمد ا4

اجامعةاصالحاالدينا\كليةاالتربيةا  5 ما.د.اكاظمازرارااحمداا الشخصيةاواالصحةاالنفسية

ااعبدهللاما.د.املياءاكمال الشخصيةا جامعةاصالحاالدينا\كليةاالتربيةا ا6

اجامعةاصالحاالدينا\كليةاالتربيةا  7 وبۆاشمساالديناسلێمانااما.د.شه القياساوالتقويم

 8 وصفىاعبدهللاما.اد.تانيه اإلرشاداالتربوياوالنفس ي جامعةاصالحاالدينا\كليةاالتربيةا

 

ا(5ملحق)

ابعداالتعديلااا–مقياسااإلضطراباتاالجنسيةابصورتهااالثانيةااااااااااااا

 

 ولێرهها–دينالحهزانكۆىاسه

اروونىاىادهردهروهش ىاڕێنمايىاپه/ابهاردهروهكۆلێژىاپه

اجێكردن(اژانياسێكس ىابۆاجێبهرىاشڵهرااااااااا)پێوهخوێندنىابااڵا/اماسته

اڕێزا.....ریابههاوسه

ىادااژيانىاڕۆژانهاراتاكێكالهههانگهڕهاسێتىاواسێكس ىاههايها،اكهكانىاكهنهليهابهاستهيوهپهاستاناكهردهبهاخاتهكادهيهبڕگهاڵهراناكۆمهتوێژه

اكهرهردوواپێوهكانىاههمووابڕگهاڵمىاههىاوهڕاشكاوااوابهاوهوردىابخوێنهابهاوابڕگانهئهاڕێزتاناكهبهاراناداواكارنالهتوێژهاستىاپێبكاتا،ابۆيههه

اىازانستىا،اوهوهتكردنىاتوێژينهپێناواخزمهاكالهيهرابڕگهراههرامبهبهاستتهبهمهاىاكهڵبژاردنهواههرائهرامبهبهاىا)ا/ا(الهدانانىانيشانهابهاوهنهبده

ا.ااستىاكارىازانستيهبهنهاابۆامهتهايههواواتوێژينهئهاناوانوسيناناكاتاچونكهاپێويستابه

ا:اوهرهپڕبكهاوهىاخوارهمانهئهاتكايه

(اااااااااااااا:اااا)اااایامنداڵاا:ا)ااا(اااااجۆریابڕوانامه)ااااااااا(ااااااااااااااژمارهاارگيریتاكردووههاوسهانا:ااا)اا(اااااچهانداساڵهمهزا:اانێراا)ااا(اا،اامێاا)اااا(ااااتهگهڕه

اولێرا)اا(اا،اسلێمانىاا)اااااااا(اپارێزگاا:اهه

ارانتوێژهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

انەخێر  ژ كانبڕگه ڵێبه ندێكجارهه

ا  ا اژیانىاهاوژینیمانداا.الهاشێكیاگرنگهسێكساكردنابه ا1

ا ا ا اتیائۆرگازما.حاڵهابەڕاىامنادەبێتاژناابگاته ا2

ا ا ا اوەا.پێماوایەائایيناچێژىاسێكس ىانێواناژناومێردىاکەمانەکردۆته ا3
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ا ا اا ایاڵمابۆالدانىاسێکس ىادەچێتا.کەاهاوژینەکەمابەردەوامالەماڵانەبوواخه ا4

ا ا ا اهەراشێوازێکابێتا،اگرنگاچێژالەاسێكس ىاهاوژینەکەماببینما.بەا ا5

ا ا اا ادابونەریتىاکوردەوارىاواتالێادەکاتاحەزابەاسێکس ىادەرەکىابکەیتا)اچاوالەادەرابیتا(ا ا6

ا ا ا اكتریاکەمادەکاتەوەا.سەیراکردنىافلیمىاسێكس ىاحەزىاژناوامێردابۆایهپێماوایەائالودەبوونابەا ا7

ا ا ا ادابنا.پێمائاساییەاحەزىاسێکساکردنمابۆاژنێكایاناپیاوێکابێتاکەالەاتەمەنىاباوکاوادایکما ا8

ا ا اا ا.وهکەسێکهایاڵكردنابهرخهبهامهبهنادهزیاسێكس ىاپهكاتیاوروژاندناواحهله ا9

ا ا ا اكاتاڕەگەزىاخۆىابگۆڕێتا.اتاكادهیاخێزانیاواالهردهروهپهندێاشێوازیاپێماوایەاهه ا10

ا ا اا ا.ایهههاوهباوانیهیالهوهڕقالێبونهندیابهیوهپهامكهژینهتوندوتێژیاسێكس ىاهاواا ا11

ا ا ا ا.ااسێكساكردندااچێژابەخشهائازارواتوندوتيژیاهاوژینەکەماله ا12

ا ا ا اهۆىاساردبوونەوەىاسێکسیماالەگەلیدااابێتهڕانگێزیاهاوژینەکەمادهشه ا13

ا ا ا اڵاپێكردنىاسێکس ىاوافڕاندن.بۆاگێچهاماهۆكارهستهجوانیاجه ا14

ا ا ا انێوانمانائاساییادەبێتا.ایاپاكاوابۆناخۆشانەبێتاالدانیاسێكس ىالهستهکەاهاوژینەکەماجه ا15

ا ا ا ابۆدروستابوونیاساردیاسێكس ىا.اهۆكارهاكردنیامێایهنهتهخه ا16

ا ا ا ابوونىاهاوژینەکانیان.اهۆیاتێرانهابێتهیاپیاوانا،ادهوهبەاڕاىامنازووائاواهاتنه ا17

ا ا ا ا.اماوهتاواسێكساكردنمانانهما،اكاتابۆاڕۆمانسیهكهكاریاهاوژینههۆیاماندووییاوافرهبه ا18

ا ا ا اکەاهاوژینەکەماجلوبەرگىاسەرنجاڕاکێشانەبێتا،احەزىاسێکسیمابۆىاکەمادەبێتەوەا.ا ا19

ا ا ا اكاتیاسێكسكردنداا،چێژىاسێکس ىازیاترىالێادەبینم.ابەخۆاکەمکردنەوەىا)امازۆخيزما(هاوژینەکەماله ا20

ا ا ا اكاتا.ڵاهاوژینەکەماازیاترادهگهزوویاسێكساكردنمالهیرىافلیمىاڕۆمانس ىادەکەما،اهۆگریاوائارهکەاسه ا21

ا ا ا اكاتا.دروستادهنێواناژناومێردالدانیاسێكس ىاانالهمهجیاوازیازۆریاته ا22

ا ا ا اهۆیاساردیاسێكس ىاابێتهپیاوداادهژنایانالهاندامیازاوزێالهوكردنیاكۆئههه ا23

ا ا ا ماییاسێكسیمابۆاهاوژینەکەمااكهسواسیدابمائامادهمۆكیایاناترسایاناوهڕاوكێایاناخهباریادڵهکاتێاله

ا.اوهبێتهده

ا24

ا ا ا اكهكهڵاهاوژینهگه،اچێژیاسێكسیمالهاوهبيردێتهكانمابهسێكسیهائازارهابهارییهوهكاتێاڕووداوابيره مامدا

ا.اوهبێتهده

ا25

ا ا ا ااوهكاتهمادهماكهكهڵاهاوژینهگهماچێژیاسێكسیمالهمانیامتمانهگوماناونه ا26

ا ا ا ایێکىاخێزانیەا.ماڵدااكێشهبوونیاشوێنىاگونجاوابۆسێكساكردنمانالهنه ا27

ا ا ا اراكرداریاسێكسیمان.سهاكاتهریاخراپادهرمانیازۆراكاریگهباودهكارهێنانیاحهبه ا28

ا ا ا ایاهاوژینەکانە.ورهكیاگهیهماهۆشیاریاسێكس ىاكێشهڕایامناكهبه ا29

ا ا اا انهاابۆامنداڵابوونهنێواناهاوژینەکاناتهاڕایامناسێكساكردنالهبه ا30

ا ا ا ا.یهراسێكساكردندااههسهاریاخراپیالهكاریگهواواخواردناپیسابوونیائاواواهه ا31

ا ا ا اكاتا.سووداتوانایاسێكس ىانێواناژناومێردابەهێزادهایابهوامیوهوزهخواردنیاسه ا32

ا ا ا اكرداریاسێكسیدا.ااتیمانالههۆیابێتاقهاگرفتىائابووریامانابۆته ا33

ا ا ا ا.ااوهكاتهكتراکەمدهزواچێژیاسێكس ىابۆیهیاژیانىاهاوژینیدااحهوهرهدهاندیاسێكس ىالهیوهپه ا34

ا ا ا ا(اهۆكارنابۆاتێكچوونیااسێكس ىا.یبهیا)عهلتورواووشهكه ا35

ا ا ا اكاتا.ازواچێژیاسێكسیمانابەردەوامادهویستىاوهۆگریانێوانامناواهاوژینەکەم،احهخۆشه ا36

ا ا ا اكاتا.مالدانیاسێكس ىادروستادهكهسێكس ىاهاوژینهساردیا ا37

ا ا ا اكانیانێواناهاوژینەکاناهۆکارىالدانیاسێكسیانەن.تییهاڵیهكۆمهابەاڕاىامناگرفته ا38
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ا ا ا انێوانماندااا.ایاسێكس ىالهوهوتنههۆیادووراكهابێتهماادهكهیاهاوژینهندهبوونیاخهگرژیاوانه ا39

ا ا ا اوتێکىاسێكس ىانامۆادەکاتا،اهەستابەالدانیاسێكس ىائەوادەکەما.ڵسوكهههکەاهاوژینەکەما ا40

ا ا ا اكاتمالدانیاسێكس ىادروستادهدانیاهاوژینەكهگرنگیاپێانه ا41

ا ا ا ازیاسێكس ىانێوانمانىاکەماکردۆتەوەا.كانىاسۆشیاڵامیدیااحهسێكسیهاوافلیمهاڕيكالماوانمايش ىامۆده ا42

ا ا ا اكاتا.نێواناهاوژینەکانازیادادهاریاسێكس ىالهكاریگهجوانكاریاجەستەییا ا43

ا ا ا اتێکچوونىاهۆرمونىا،الدانىاسێکس ىادروستادەکاتا. ا44

ا ا ا ارگيرىابەازۆرەا.لدانىاسێکس ىادەرائەنجامىاهاوسه ا45

ا ا ا اكاتا.ییداادروستادهورهگهامنداڵی،اتێكچوونیاسێكس ىالهایركردنیاسێكس ىانێوانادایكاوباوكابهسه ا46

ا ا اا ا.اامادروستاكردووهكهرهڵاهاوسهگهواساردیاسێكس ىالهیهنهكالیهسابازیمایهوههه ا47

ا ا ا انێواناژناوامێردە.اژانیاسێكس ىالههاوڕێیاخراپاهۆکارىااشڵه ا48

ا ا ا اجهنه ادرێژخایهستهخۆش ى اوهیی ابهكرهك)شهن اگرفتهارزه، اخوێن، اندرووستيهتهافشاری هۆكارىاكان(

انێوانمان.الهاتێكچونيىاسێكسه

ا49

ا ا ا اماوەکابیانووىالدانىاسێكس ىابەکارادێتا.بوونیاژنیادووهبەڕاىامنانە ا50

ا ا ا اكاتیاسێكسكردنداا)اسادیزما(،اچێژىاسێکس ىازیاترىالێادەبینم.خۆزاڵكردنیاهاوژینەکەماله ا51

ا ا ا اهۆیاچێژیازیاتریانێواناژنااواپیاودا.ابێتهدهاوامێینهندامیانێرینهڕایامناچالكیائهبه ا52

اا

ا(6ملحق)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

امقياسااإلضطراباتاالجنسيةابصورتهااالنهائيةااااااااااااا

 

 ولێرهها–دينالحهزانكۆىاسه

اروونىاىادهردهروهنمايىاپهش ىاڕێ/ابهاردهروهكۆلێژىاپه

ارااااااااااخوێندنىابااڵا/اماسته

اڕێزا.....ریابههاوسهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ىادااژيانىاڕۆژانهاراتاكێكالهههانگهڕهاس ىاههايها،اكهسێتىاواسێككانىاكهنهليهابهاستهيوهپهاستاناكهردهبهاخاتهكادهيهبڕگهاڵهراناكۆمهتوێژه

اكهرهردوواپێوهكانىاههمووابڕگهاڵمىاههڕاشكاوىاوهاوابهاوهوردىابخوێنهابهاوابڕگانهئهاڕێزتاناكهبهاراناداواكارنالهتوێژهاستىاپێبكاتا،ابۆيههه

اىازانستىا،اوهوهتكردنىاتوێژينهپێناواخزمهاكالهيهرابڕگهراههرامبهبهاستتهبهمهاىاكهڵبژاردنهواههرائهرامبهبهاىا)ا/ا(الهدانانىانيشانهابهاوهنهبده

ا:اوهرهپڕبكهاوهىاخوارهمانهئهاتكايهەرەتاا.اااسستىاكارىازانستيهبهنهاابۆامهتهايهوهواتوێژينهئهاناوانوسيناناكاتاچونكهاپێويستابه

:اااا)ااااا(ااااااااااااایامنداڵاا:ا)ااا(اااااجۆریابڕوانامه)ااااااااا(ااااااااااااااژمارهاارگيریتاكردووههاوسهانا:ااا)اا(اااااچهانداساڵهمهزا:اانێراا)ااا(اا،اامێاا)اااا(ااااتهگهڕه

اولێرا)اا(اا،اسلێمانىاا)اااااااا(اپارێزگاا:اهه

اا

انەخێر  ژ كانبڕگه ڵێبه ندێكجارهه

ا  ا اژیانىاهاوژینیمانداا.الهاشێكیاگرنگهسێكساكردنابه ا1

ا ا ا اتیائۆرگازما.حاڵهابەڕاىامنادەبێتاژناابگاته ا2

ا ا ا اوەا.پێماوایەائایيناچێژىاسێكس ىانێواناژناومێردىاکەمانەکردۆته ا3

ا ا اا اهەراشێوازێکابێتا،اگرنگاچێژالەاسێكس ىاهاوژینەکەماببینما.بەا ا4

ا ا ا اكتریاکەمادەکاتەوەا.سەیراکردنىافلیمىاسێكس ىاحەزىاژناوامێردابۆایهپێماوایەائالودەبوونابەا ا5

ا ا اا اپێمائاساییەاحەزىاسێکساکردنمابۆاژنێكایاناپیاوێکابێتاکەالەاتەمەنىاباوکاوادایکمابنا ا6
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ا ا ا اكاتاڕەگەزىاخۆىابگۆڕێتا.اتاكادهیاخێزانیاواالهردهروهپهندێاشێوازیاپێماوایەاهه ا7

ا ا ا ا.ااسێكساكردندااچێژابەخشهائازارواتوندوتيژیاهاوژینەکەماله ا8

ا ا ا اهۆىاساردبوونەوەىاسێکسیماالەگەلیدااابێتهڕانگێزیاهاوژینەکەمادهشه ا9

ا ا ا اڵاپێكردنىاسێکس ىاوافڕاندن.بۆاگێچهاماهۆكارهستهجوانیاجه ا10

ا ا ا انێوانمانائاساییادەبێتا.ایاپاكاوابۆناخۆشانەبێتاالدانیاسێكس ىالهستهکەاهاوژینەکەماجه ا11

ا ا ا ابۆدروستابوونیاساردیاسێكس ىا.اهۆكارهاكردنیامێایهنهتهخه ا12

ا ا ا ابوونىاهاوژینەکانیان.اهۆیاتێرانهابێتهیاپیاوانا،ادهوهبەاڕاىامنازووائاواهاتنه ا13

ا ا ا ا.اماوهتاواسێكساكردنمانانهما،اكاتابۆاڕۆمانسیهكهكاریاهاوژینههۆیاماندووییاوافرهبه ا14

ا ا ا اکەاهاوژینەکەماجلوبەرگىاسەرنجاڕاکێشانەبێتا،احەزىاسێکسیمابۆىاکەمادەبێتەوەا.ا ا15

ا ا ا ادەبینم.اكاتیاسێكسكردنداا،چێژىاسێکس ىازیاترىالێابەخۆاکەمکردنەوەىا)امازۆخيزما(هاوژینەکەماله ا16

ا ا ا اكاتا.ڵاهاوژینەکەماازیاترادهگهزوویاسێكساكردنمالهیرىافلیمىاڕۆمانس ىادەکەما،اهۆگریاوائارهکەاسه ا17

ا ا ا اكاتا.نێواناژناومێردالدانیاسێكس ىادروستادهانالهمهجیاوازیازۆریاته ا18

ا ا ا اهۆیاساردیاسێكس ىاابێتهپیاوداادهژنایانالهاندامیازاوزێالهوكردنیاكۆئههه ا19

ا ا ا ماییاسێكسیمابۆاهاوژینەکەمااكهسواسیدابمائامادهمۆكیایاناترسایاناوهڕاوكێایاناخهباریادڵهکاتێاله

ا.اوهبێتهده

ا20

ا ا ا اكهكهڵاهاوژینهگه،اچێژیاسێكسیمالهاوهبيردێتهبهكانماسێكسیهائازارهابهارییهوهكاتێاڕووداوابيره مامدا

ا.اوهبێتهده

ا21

ا ا ا ااوهكاتهمادهماكهكهڵاهاوژینهگهماچێژیاسێكسیمالهمانیامتمانهگوماناونه ا22

ا ا ا ایێکىاخێزانیەا.ماڵدااكێشهبوونیاشوێنىاگونجاوابۆسێكساكردنمانالهنه ا23

ا ا ا اراكرداریاسێكسیمان.سهاكاتهریاخراپادهرمانیازۆراكاریگهودهباكارهێنانیاحهبه ا24

ا ا ا ایاهاوژینەکانە.ورهكیاگهیهماهۆشیاریاسێكس ىاكێشهڕایامناكهبه ا25

ا ا ا ا.یهراسێكساكردندااههسهاریاخراپیالهواواخواردناكاریگهپیسابوونیائاواواهه ا26

ا ا ا اكاتا.توانایاسێكس ىانێواناژناومێردابەهێزادهسووداایابهوامیوهوزهخواردنیاسه ا27

ا ا ا اكرداریاسێكسیدا.ااتیمانالههۆیابێتاقهاگرفتىائابووریامانابۆته ا28

ا ا ا ا.ااوهكاتهكتراکەمدهزواچێژیاسێكس ىابۆیهیاژیانىاهاوژینیدااحهوهرهدهاندیاسێكس ىالهیوهپه ا29

ا ا ا اتێكچوونیااسێكس ىا.(اهۆكارنابۆایبهیا)عهلتورواووشهكه ا30

ا ا ا اكاتاازواچێژیاسێكسیمانابەردەوامادهویستىاوهۆگریانێوانامناواهاوژینەکەم،احهخۆشه ا31

ا ا ا اكاتا.مالدانیاسێكس ىادروستادهكهساردیاسێكس ىاهاوژینه ا32

ا ا ا اكانیانێواناهاوژینەکاناهۆکارىالدانیاسێكسیانەن.تییهاڵیهكۆمهابەاڕاىامناگرفته ا33

ا ا ا انێوانماندااایاسێكس ىالهوهوتنههۆیادووراكهابێتهماادهكهیاهاوژینهندهبوونیاخهگرژیاوانه ا34

ا ا ا اوتێکىاسێكس ىانامۆادەکاتا،اهەستابەالدانیاسێكس ىائەوادەکەما.ڵسوكهکەاهاوژینەکەماهه ا35

ا ا ا اكاتمالدانیاسێكس ىادروستادهدانیاهاوژینەكهگرنگیاپێانه ا36

ا ا ا ازیاسێكس ىانێوانمانىاکەماکردۆتەوەا.كانىاسۆشیاڵامیدیااحهسێكسیهاوافلیمهاڕيكالماوانمايش ىامۆده ا37

ا ا ا اكاتا.نێواناهاوژینەکانازیادادهاریاسێكس ىالهجوانكاریاجەستەییاكاریگه ا38

ا ا ا اتێکچوونىاهۆرمونىا،الدانىاسێکس ىادروستادەکاتا. ا39

ا ا ا ارگيرىابەازۆرەا.هاوسهلدانىاسێکس ىادەرائەنجامىا ا40

ا ا ا اكاتا.ییداادروستادهورهگهامنداڵی،اتێكچوونیاسێكس ىالهایركردنیاسێكس ىانێوانادایكاوباوكابهسه ا41
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ا ا ا انێواناژناوامێردە.اژانیاسێكس ىالههاوڕێیاخراپاهۆکارىااشڵه ا42

ا ا ا اجهنه ادرێژخایهستهخۆش ى اوهیی ابهكرهك)شهن اارزه، اخوێن، اهۆكارىاندرووستيهتهاگرفتهفشاری كان(

انێوانمان.الهاتێكچونيىاسێكسه

ا43

ا ا ا اماوەکابیانووىالدانىاسێكس ىابەکارادێتا.بوونیاژنیادووهبەڕاىامنانە ا44

ا ا ا اكاتیاسێكسكردنداا)اسادیزما(،اچێژىاسێکس ىازیاترىالێادەبینم.خۆزاڵكردنیاهاوژینەکەماله ا45

ا ا ا اهۆیاچێژیازیاتریانێواناژنااواپیاودا.ابێتهدهاوامێینهنێرینهندامیاڕایامناچالكیائهبه ا46

 

Sexual disorders and their relationship to some variables among married men and women in the Kurdish community 

 

Asst.Prof.Dr.Moaid Ismail Jarjis             Dr.Diayr Mhedin sadeq 

Researcher.Zhilaa Hama Khwakaram 

Abstract: 

The research aims at identification of sexual disorders for married men and women in Kurdish Community and 

different statistical indication for sexual disorders pursuant to variables (sex, governorate, age, marital duration period. 

number of children and education acquired level) . The methodology of research is correlation descriptive .The study 

sample consisted of (580) married male and females in Erbil and Sulaimaniya Governorates, (297) people from Erbil 

and 283 from Sulaimaniya. The sexual disorder measurement prepared due to (DSM-5) and questionnaires study. The 

appearing honesty and discriminative strength and potency relationship with total measurement mark were verified. 

The stability of measurement was verified in two methods :repeating test method, the value was (0.65) and by Alpha 

Kronbakh method the value was (0.72). Statistical treatments carried out by using Statistical Package for the Social 

Sciences(Spss) and Taiee test carried out for one sample and two independent samples and analyzing individual 

differences and Shifa of various comparisons test .The outcome revealed popularity of sexual disorder among the 

sample with less indication in the community at the indication level of (0.001).There was not statistical difference 

indication in sexual disorders due to variables (sex, age , marital duration period  .number of children. And there was 

statistical difference indication at the indication level (0.05) in sexual disorders according to variables( governorate 

and education acquired level) for the benefit of Sulaimaniya Governorate  ,diploma and above sample .on the base of 

the research outcome the scholars arrived at some of recommendations and suggestions. 

Keyword : Sexual Disorders , Variables , Married and married women , Kurdish society . 
 

 

  پوخته

رىاىاكورديدااوانيشاندهڵگهكۆمهالهارگيرياناكردوهىاهاوسهواپياواژنانهژانىاسێكس ىالىائهكانىاشڵهزانينىائاستهالهابريتيهاوهماتوێژينهئامانجىائه

ىامنداڵا،ائاستىاخوێندنا(.اپرۆگرامىارگيرىا،اژمارهىاهاوسهنا،اماوهمهزا،اپارێزگاا،اتهگههىا)ڕاگوێرهاژانىاسێكسيداابهشڵهاجياوازىائامارىاله

ردوواپارێزگاكانىاههالهارگيرياناكردوههاوسهانێروامێاكهاساله(اكه580)ابريتىابووالهايهوهماتوێژينهىائه.انمونهكاراهاتوهنديدارابهيوهباسكردنىاپه

استنابهپشتابهاكراابووابهژانىاسێكس ىائامادهرىاشڵهپارێزگاىاسلێمانىا.اپێوهاساله(اكه283ولێراوا)پارێزگاىاهها(اله297)امانىا،اكهولێراواسلێهه

(DSM-5اواتوێژينه)ىاڵاتێكراىاپلهگهلهندىاهێزايوهپهاتدااواهێزىاجياوازىاكردناوهڕاستىاڕواڵها(ا،اووردبينىالهىابيروڕاگرتنا)اڕاپرس ىاكراوهوه

ابهاكهرهپێوه ابهاكهرهاڵماڕاستىاجێگيرىاپێوه. اڕێگاىادوبارهاوردبينىالێاكرا ڕێگاىاابها(ابوواوه0.65ىا)هاكهبهاكهاوهىاتاقيكردنهوهكردنهادووڕێگا:

ىاوه(اواتاقيكردنهSpssتىا)اڵيهارهێنانىاپاكێجىائامارىازانستىاكۆمهكابهانجامادراابهرىائامارىائهسه(.اچاره0.72)ايشتهىاگههاكهبهالفاكرونباخاكهئه

كاناجۆراوجۆراراوردكاريهبهاىاشيفهوهواتاقيكردنهاىاجياوازىاتاكانهوهشيكردنهاخۆاوهربهىاسهدووانمونهانجامادرااوهئهاكانموونه(ابۆيهT-testتائىا)

بوونىانها(اوه0.001را)ئاستىانيشاندهامترالهرێكىاكهنيشاندهابهاكهنانمونهليهالهاژانىاسێكس ىاباوهشڵهارخستاكهيانادهوهكانائهنجامهرئه،اده

انيشانده الهجياوازى ائامارى الهشڵهارى اسێكس ى انموونهليهاژانى ابنهسهاشالهوهئهاكهن افاكتهر اگۆڕانى ا)ڕهرهماى اتهگهكانى ا، اماوهمهز ا، ىان

اژمارههاوسه اههرگيرىا، انيشاندهارىائامارىالهبوونىاجياوازىانيشاندهىامنداڵ( اله0.05رىا)ئاستى ابهژانهشڵها( ىاگؤڕانىاگوێرهاكانىاسێكسيدا

واكانىائهنجامهرئههژێراڕۆشنايىادا،الهاوهرهسهىادبلومابهندىاپارێزگاىاسلێمانىابوواونموونهوهرژه)پارێزگااوائاستىاخوێندنا(ابۆابهاكهرهفاكته

اكان.اواپێشنيارهاڕاسپاردهاكالهيهژمارهايشتنابهكاناگهرهتوێژهاوهتوێژينه

 ڵىاكوردىا.ردارا،اكۆمهكانا،اژناوامێردىاهاوسهژانياسێكس ىا،اگۆڕاوهشڵه:  وشه كليله


