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 لولواحل األسبابالبويات .. امليوعة و

 2017 وينوي 16 خيراتب جيلخلا رابخأ ةديرج يف رشن

 بقلم: الدكتور زكريا خنجي

 

بعد أن تعرفنا خالل األسبوعين الماضيين على ظاهرة تشبه الرجال 
بالنساء والتي تعرف بالميوعة وظاهرة تشبه النساء بالرجال والتي 

نجد أنه من  -وقبل أن نختم مقالنا-عرفناها بالبويات، فإننا 
تي تؤدي إلى ظهور هذه الظاهرة المناسب أن نعرج على األسباب ال

في المجتمع وتفشيها، وكذلك طرق العالج التي قد ذكرها العديد 
 من االختصاصيين.

 األسباب التي تؤدي إلى ظهور المشكلة

ـ بين التربية الحسنة والسيئة: عادة يقال إن المرء ابن بيئته، فإن 1
كانت البيئة التي يعيش فيها صالحة تربى صالحًا، وإن 

 بيت في يعيش الذي الولد أو فالبنت كذلك، هو كان سيئة كانت
 الصالحة، التربية فيه وتنعدم الخلق، وسوء الفوضى تسوده

 الطفولة مرحلة في وخاصة لالنحراف غالبًا معرضين يكونون
 الولد يتشبه أن االنحراف ذلك أشكال ومن والمتأخرة، المبكرة
وإنما قد يجد أن أمه أو  فحسب ذلك ليس باألوالد، والبنت بالبنات

والده يشجعانه ويضحكان على ذلك من غير أن يردعانه عن هذا 
السلوك، ويعتبر الوالدان أن هذا سلوك طبيعي فال يوجهانه إلى 

 الطريق والسلوك الصحيح.
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ـ القدوة السيئة: قد يجد الولد أو البنت إن تشبه بالنقيض فهذا 2
دما يختلط مع أقرانه، سلوك مشين وخاصة في مرحلة الشباب وعن

لذلك يرغب في العودة إلى السلوك الطبيعي الذي وُلد عليه، ولكن 
ماذا يمكن لتلك الفتاة أو هذا الشاب أن يفعل عندما ال يجد القدوة 
التي ترشده لعمل ذلك؟ بل ربما على العكس فإنه قد يجد في 
البيت والمحيط الذي يعيش فيه قدوات ترشده إلى السلوك 

  أكثر مما ترشده إلى السلوك الطبيعي.النقيض 

ـ االنفتاح اإلعالمي والوسائل التقنية الحديثة؛ بمختلف أشكالها 3
وأنواعها، المرئية والمسموعة والمقروءة، وخاصة في اآلونة 
األخيرة إذ أصبح االنحراف سمة من سمات الدراما الخليجية 

ج والمسلسالت والعربية واألجنبية، فبلغ بالقائمين على هذه البرام
الخليجية أن يتحدثوا عن زنا المحارم وكأنه حدث عادي يمكن أن 
يحدث في المجتمع الخليجي من غير أن يردع أو أن يستنكف، 
باإلضافة إلى ظهور العديد من الممثالت بمالبس وصفات الرجال 
وبالعكس، أما إن تحدثنا عن األفالم والمسلسالت الغربية فحدث 

زواج المثليين سمة في معظم تلك األفالم وال حرج، إذ أصبح 
والمسلسالت وممارسة الجنس يتم بمباركة صانعي تلك األفالم 

 وعلى مرأى الجميع، فكيف ال ينحرف الشباب؟

ـ الرفقاء: يقال الصاحب ساحب، فالصاحب له تأثير كبير في 4
شخصية من يصاحبه سلبًا أو إيجابًا، فالشاب الذي يصاحب 

 لبسهم الشباب ال بد أن يتأثر بهم فيالجنس الثالث من 
 بادئ في المجاملة سبيل على ذلك كان وإن حتى وتصرفاتهم،

 من جزءا السلوكيات تلك تصبح ذلك بعد ولكن الفتاة، وكذلك األمر،
 .رادعا له يجد لم إن وخاصة البنت، تلك أو الولد هذا حياة
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بياقتهن  البويات أشكالهن جميلة»ـ التقليد: تقول إحدى الفتيات 5
المرفوعة )القميص( وساعاتهن الضخمة ومشيتهن المختلفة، 
وسالسل الرجال التي يتزينّ بها، ناهيك عن قوة شخصيتهن 

 ، ماذا يعني ذلك؟«ولفتهن النتباه باقي الطالبات في المدرسة

-الشاب أو الشابة في سن المراهقة مستعد أن يقلد أي شخص 
قدوة صالحة سوية تخرج على يجده أمامه، فإن كانت تلك ال -قدوة

يديها شخص سوي، وإن كانت رديئة وسيئة فإنه حتمًا 
سيقلدها، فكم من الشباب قلد الممثل أو المطرب الفالني، وكم من 

 فتاة سلكت ذلك السلوك؟

ـ االضطراب النفسي؛ بسبب المشاكل العائلية أو انشغال 6
طفة التي الوالدين عن األوالد، وعن إعطائهم ما يكفيهم من العا

هم أحوج ما يكونون إليها، فإنه قد يهربون من هذا الواقع 
 المضطرب؛ فيبحثوا عمن يعطيهم كفايتهم من العاطفة والحنان.

ومن جانب آخر فإن بعض الشباب يشعر بنقص نفسي، ومحاولة 
 بالنساء التشبه طريق عن شخصيته منه لسد ذلك النقص يفرض

بالنساء للفت األنظار  يتشبه وبعضهم والتصرفات، اللبس في
 مالبس لبس أو الشعر بتسريحة وذلك إليه، االنتباه إليه، وشد

 تلفت غريبة مشية العامة واألماكن السوق في المشي أو النساء،
 .الفتاة مع يحدث وكذلك االنتباه،

ـ تأخير زواج الفتاة والمبالغة في الشروط والمهور والطلبات؛ ما 7
باب عن الزواج، وارتفاع نسبة الفتيات أدى إلى إعراض كثير من الش

غير المتزوجات، فأدى ذلك عند من ضعف عندها الوازع الديني إلى 
إشباع رغباتها باألمور المحرمة والشاذة، فالزواج صيانة للنفس عن 
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الحرام، واعفاف لها، وإرواء للغريزة الجنسية، ومودة ورحمة 
  وطمأنينة.

ارس والجامعات والتساهل في ـ َضعف اإلرشاد والتوجيه في المد8
عالج مثل هذه الظواهر باألساليب التربوية والشرعية الصحيحة، 
من خالل الدروس والمحاضرات والدورات الهادفة، وتوثيق العالقة 
بين اإلرشاد والتوجيه الطالبي، وبين من سلك مسلك هذه الفئة 
من الطلبة والطالبات، ومعالجتها من خالل برامج تقوم سلوك 

 لطالبة األخالقي والنفسي.ا

 الوقاية والعالج

نجد أنه حتى نقي األبناء من مثل هذه الظاهرة يمكن أن تتعاضد 
على الوقاية والعالج ثالث جهات أساسية، إذ إن لكل جهة دورا 

 مهما في ذلك، وهذه الجهات هي:

 األسرة، .1
 المجتمع، .2
 الدولة. .3

 لنتحدث عن كل جانب على حدة.

 األسرةأوالً: 

ـ االكتشاف المبكر؛ يقع على األسرة دور كبير في تشخيص حالة 1
طفلها، فالحل ال يأتي من الهروب من المشكلة وغض الطرف عنها، 
فإن وجدت أن الطفل يسلك سلوكًا غير سوي عليها أن تستشير 
أخصائي نفسي اجتماعي ليساعدها في التغلب على هذه 
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لطفل مبكرًا كان من السهل حل المشكلة، وكلما كان اكتشاف حالة ا
 المشكلة، وكلما تأخر واستشرى الموضوع فإنه يصعب الحل.

ـ مراقبة اهتمامات الطفل وتشجيعه على تنمية هواياته؛ وهذه 2
العملية مهمة، إذ أنه ليس المطلوب من الوالدين مراقبة 
اهتماماته فحسب وإنما تشجيعه على تنمية هواياته وخاصة 

مية واألدبية والفنية، وال يجب أن يترك الطفل من االهتمامات العل
 غير تلك المراقبة والتشجيع.

ـ مراقبة وسائل االعالم والتواصل االجتماعي؛ لمعرفة ماذا 3
يشاهد الطفل وابعاده أو باألحرى تجنيبه البرامج التي تساعد على 
االنحراف، ومن جانب آخر يجب على الوالدين معرفة أصدقائه 

ل معهم على وسائل التواصل االجتماعي، فالكثير الذين يتواص
من المنحرفين يحاولون أن يتصيدوا في المياه العكرة وخاصة هذه 

 الفئة من األطفال والشباب.

ـ مصاحبة األطفال: وليس من المنطق في عصر االنفتاح أن نضيق 4
على األطفال، فالسماء مفتوحة والطفل يستطيع أن يصل إلى كل 

مية بالضغط على زر من جهاز بيده من غير علم الوسائل اإلعال
والديه، لذلك يجب أن يفهم الطفل األخطار التي تحيط به، ومن 
أفضل الطرق إلى ذلك هو أن يقوم الوالدان بمصاحبة الطفل أكثر 

 من تعنيفه وتخويفه.

وأخيرا، فإن على األسرة أال تترك الطفل ليتمادى في هذا السلوك 
في البداية، وإنما عليها أن تسعى للعالج حتى وإن كان بسيطًا 

 بأسرع ما يمكن حتى ال تتفاقم المشكلة وتصبح صعبة الحل.
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يقع على المجتمع عبء آخر، إذ إن المجتمع هو  ثانيًا: المجتمع:
مجموعة من األسر التي تجمعت في منطقة واحدة أو عدة مناطق، 

  كس.فإن صلح حال األسرة صلح المجتمع، ويمكن أن يحدث الع

ولكن هذا ال يمنع أن يكون للمجتمع دور مكمل لألسرة، وخاصة من 
  خالل:

ـ المساجد التي يجب أن تأخذ وضعها الحقيقي في برامج التربية 1
وتنمية األخالق والسلوكيات اإلسالمية التي ال تحبذ مثل هذه 
االنحرافات في السلوك، فالوازع الديني مهم حيث يمكن زراعته 

الل الحلقات العلمية الشرعية ومدارس تحفيظ وتنميته من خ
القرآن التي تتبناها المساجد، وكذلك دراسة السيرة النبوية وسير 

  الصحابة رضوان اهلل عليهم.

ـ األندية والجمعيات األهلية: يمكن أن تسهم مثل هذه األندية 2
والجمعيات األهلية في غرس روح القيادة والثقة في نفوس هذه 

باب والشابات من غير أن تتسبب في االنحرافات الفئة من الش
السلوكية، وذلك بعمل العديد والكثير من األنشطة التي يمكن أن 
ينخرط فيها الشباب طوال السنة، سواء كانت أنشطة رياضية أو 

 ثقافية أو غير ذلك.

على الحكومة والدولة أن تهتم بمثل هذه الفئات  ثالثًا: الدولة:
 محاور، وهي:وذلك من خالل أربعة 

ـ وزارة التربية والتعليم: على مثل هذه الوزارات المهتمة بالتربية 1
أن تهتم بالتربية وخاصة لهذه الفئات، وال تغض البصر عنهم، وال 

 تنفي وجودهم إن كانوا بالفعل موجودين في أروقة المدارس.
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كما أن على مثل هذه الوزارات أن تقيم الكثير من البرامج واألنشطة 
 أجل االستفادة من هذه الطاقات بدل هدرها في األمور األخرى. من

باإلضافة إلى مراقبة الشباب والشابات الذين تبدو عليهم سمات 
الشذوذ، ومتابعتهم وعالجهم، فهذه الفئة تحتاج إلى إرشاد 
نفسي اجتماعي لدراسة حاالتهم وتوجيههم إلى السلوك السوي 

  وذلك بالتعاون مع األسرة.

رة اإلعالم؛ على مثل هذه الوزارات أن تعمل في تقاطعات مع ـ وزا2
وزارات التربية، فال تعمل بمفردها وكأنها في دولة ووزارة التربية 
في دولة أخرى، حيث يجب أن تستعين بالمرشدين النفسيين 
واالجتماعيين لتقديم مادة تربوية وخاصة ألولياء األمور 

، وخاصة إن كانوا من الفئة لتثقيفهم لكيفية التعامل مع أبنائهم
 الشاذة.

كما يجب على الوزارة أن تمنع عرض أي برنامج أو مسلسل ال يخدم 
األهداف والقيم العربية اإلسالمية، فمثل هذه المسلسالت تهدم 

 كل التوجهات التي من المفروض أن تهتم بها الدولة.

ن ـ وزارة الشباب: على هذه الوزارة أن تحتضن أكبر عدد ممكن م3
الشباب من الفئتين، وتقيم برامج وأنشطة طوال العام حتى تجذب 
أكبر عدد ممكن من الشباب، وال نقصد هنا البرامج الرياضة فحسب 
وإنما كل أنواع األنشطة بما فيها دورات تدريبية للتفكير اإلبداعي 

 والكتابة والقراءة وما إلى ذلك.

عيادات خاصة ـ عيادات للعالج؛ وعلى الدولة كذلك أن تقيم 4
لمعالجة هذه الفئة من الشاذين سلوكيا، وال تفعل مثل النعامة 
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التي تخبئ رأسها في الرمال وكأن الموضوع ال يهمها، أو كأنه ال 
توجد مشكلة، وإنما عليها أن تعترف بوجود مثل هذه المشكلة 

 وتقوم بالبحث عن الحلول الناجعة بطريقة أو بأخرى.

شك فيه أن هناك حلوال كثيرة ولكن  هذه بعض الحلول، ومما ال
ال  -في الكثير من األحيان-يصعب علينا ذكرها كلها هنا، فاألسرة 

حول لها وال قوة، فهي ال تستطيع أن تفعل أي شيء، ولكن على 
الجهات الحكومية واألهلية أن تهتم فعالً بدراسة هذه الظاهرة 

  وأن تضع الحلول الناجعة لها.

 


