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 المتخنثون واألسرة السكينة :كلمات البحث

هذه . ، في هذا السياق هو الشذوذ الجنسي(شذوذ)ظاهرة جراحات هو الحال بالنسبة للشذوذ 

kompreherensifالظاهرة تحتاج إلى نهج استراتيجي لفهم  وتنقسم شذوذ الجنسي إلى . وموضوعية 

ال، أو: نوعين hermaproditif والثاني، هو (. الجنس المزدوج)قضية   transeksualitas أو الذي يعرف ،

"باسم  bencong وجود المتخنثون تزداد المشاكل من . ، والرجال الذين يشبهون النساء أو العكس بالعكس"

عن الجهود  وال سيما من حيث فهم العائلة، فضال. حيث القانون والدين والحياة االجتماعية بشكل عام

وجدت بليتار في كثير من الحاالت من الرجال مع اإلرادة . المبذولة في تكوين األسرة السكينة السكينة

والقدرة محدودة، بحيث يتم استخدام جراحات كوسيلة للخروج من الزحام في االقتصاد، من أجل تلبية 

.احتياجات عائلته  

الطريقة التي بذلت في فهم المتخنثون بليتار من المفاهيم  هذه مشكلة البحث هي. وقد أجري البحث في بليتار

ومن المتوقع أن اإلجابة . وأشكال األسرة والسكينة ما هي الجهود من قبل متخنث في تكوين األسرة السكينة

على هذه األسئلة لمعرفة لمعرفة مدى فهم المتخنثون في بليتار عن أسر مفهوم وشكل السكينة إلى معرفة 

يستخدم هذا البحث . العملية والجهود التي بذلتها المتخنثون في بليتار في عائلة السكينة األعمال مباشرة هذه

وكانت الطريقة المستخدمة في هذه الدراسة المقابالت، . في حين ان النهج المتبع هو نهج نوعي. الوصفي

.لتحليل البيانات، يستخدم الباحثون وصفي نوعي. والمالحظة، والوثائق  

على نتائج البحث الميداني في بليتار على وجه التحديد أنه من المعروف أن فهم لألسرة السكينة عائلة بناء 

جراحات هو وجود الثقة المتبادلة، وقبول ما هو، العطاء المتبادل من السعادة والمحبة والسالم بين أفراد 

وشملت في هذا الجهد هو . نة تغييرالجهود التي بذلت من قبل األسرة إلنشاء أنماط الحياة السكي. األسرة

( العقلي)فهم وقبول شروط النفسي . تغيير نمط الحياة عن طريق التحول من المهن األخرى ملكة السحب

وشملت في هذا الجهد ويوجه دائما لألسرة للتوبة . تطبيق وتعميق الدين اإلسالمي. وذلك متحولة جنسيا

.ليم األطفال الذين يعانون من المعرفة الدينية كافيةوباإلضافة إلى ذلك، وتع. والصالة إلى اهلل  

 

 

 

 


