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 هللا الرحمن الرحيمسم  ب
 

 تقدير   كلمة شكر و 
 

الحمد هلل الذي أمدني بالعون، ومتعني بالصحة والعافية، ومهد لي سبيل طلب العلم، ووفقني  

 إلتمام هذا البحث العلمي المتواضع، وأرجو أن يكون خالصا لوجهه الكريم.

الجزيل إلى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد ، وأخص بالذكر األستاذة    أتقدم بالشكر

، بتوجيهاتها القيمة طيلة مشوار هذا البحث العلمي   التي رافقتنيلينة بالل "  المؤطرة  المحترمة "

كما أسجل شكري وتقديري إلى أعضاء المناقشة األف اضل ،وإلى كافة األساتذة الكرام، وإلى جميع  

وكل  ف لوح الجياللي  الطلبة ، وال يفوتني أن أقدم خالص اإلمتنان والعرف ان إلى السيد مدير ثانوية  

لتي ساهمت  المساعدين التربويين على حسن المساعدة ، وإلى التالميذ األعزاء وباألخص الحاالت ا

 بشكل كبير في إنجاز هذا العمل .
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 اإلهداء
أهدي ثمرة جهدي في هذا البحث المتواضع إلى من ساندني طوال مشواري الدراسي وإلى من  

وإلى قرة  ميلود،دفعني دوما إلى طلب العلم بإصرار وعزيمة ، إلى رفيق دربي زوجي الف اضل  

 .مريمعيني إبنتي  

ذين كانوا دائما يفرحون  ال  مروىو، محي الدين، محمد  رحمه هللا محفوظوإلى أبنائي األحباء  

 بنجاحي وال يبخلون في مد يد العون لي.

والدي  أمد هللا في عمرها، وإلى روح    أمي الغاليةوأسعد أن أهدي هذا العمل إلى نبع الحنان  

 الغالي رحمه هللا.

خواتي وأخص بالذكر أختي العزيزة  وأتشرف أن أهدي هذا العمل إلى أهل زوجي وإلى إخواني وأ 

 .نعيمةعلى ق لبي  

 حمداوي.و زوجها األستاذ الموقر   معاشوإلى من أكن لها كل الحب والتقدير األستاذة المحترمة  

أمينة ،أمال، خديجة ،  أم خولة،  ،  هجيرةوإلى جميع الزمالء والزميالت ، وأخص بالذكر رفيق ات دربي  

 دق اء.وإلى جميع األحباب واألص  ف ايزة غزالن، خضرة،  حسيبة، 

 



الدراسة ملخص  
 

 
 ج

 ملخص الدراسة: 
وإستراتيجيات مواجهة الضغوط من أهم العناصر التي يحتاج إليها المراهق لمواجهة الجنسية  ةالتربي تعد

الدراسة الحالية إلى وقاية من آثارها النفسية والجسمية، وفي هذا اإلطار هدفت لاالمشكالت الجنسية ،و 
مكن أن تؤديه التربية الجنسية في مساعدة المراهق إلختيار أنسب اإلستراتيجيات الكشف عن الدور الذي ي  

في كيفية التعامل مع الضغوطات النفسية إزاء المواقف الجنسية ،ولهذا الغرض أجري هذا البحث العلمي 
وكان عددهم ثالث ،قصدية  ةبطريقوالثالث ثانوي على عينة من المراهقين المتمدرسين بالطور الثاني 

الدراسة على المنهج العيادي  تإعتمد ،سنة  20إلى 17تتراوح أعمارهم من  ذكر(1إناث،2حاالت )
المقابلة نصف الموجهة  المالحظة العيادية ، أدوات البحث المتمثلة في دراسة الحالة،  لبإستعما

 : S).S.I. (Cتطبيق مقياس إستراتيجية مواجهة الضغوط ألدلر  ىباإلضافة إل

   Inventaire de coping pour situations stressantes : Norman.S.Endller. (1998)  
 يلي: ام للمقابلة العيادية، وتمثلت نتائج الدراسة فيموإستبيان التربية الجنسية المدع   

المراهق إزاء عند ــــ إن للتربية الجنسية دورا إيجابيا في إختيار إستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 
  المواقف الجنسية.

المراهق إتجاه لدى الضغوط النفسية بإختالف مستوى التربية الجنسية  مواجهةــــ تختلف نوعية إستراتيجية 
مك  نه في الغالب من المراهق ي  عند الجيد للمعلومات الجنسية المعرفي حيث أن الرصيد  ، الجنسية فالمواق

الجنسية  تبالمقابل ضعف الرصيد المعرفي للمعلوما راتيجيات فعالة تتمركز حول المشكل، وإستعمال إست
اإلشارة إلى  مع ، إستخدام إستراتيجيات غير فعالة تتمركز حول اإلنفعال والتجنبعموما إلى يؤدي به 

  . المحيطة بالمراهق الداخلية و الخارجية مل مراعاة العوا
 

 ،إستراتيجيات مواجهة الضغوط،المراهقة.ةالكلمات المفتاحية: التربية الجنسي
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Abstract: 

 
Sexuality education and coping strategies are among the most important elements that a 

teenager needs to face sexual problems and prevent their psychological and physical effects. 

In this context, the current study aimed to investigate the role that sexuality education can 

play in helping the teenager to choose the most appropriate strategies in how to deal with 

stress For this purpose, this scientific research was conducted on a sample of adolescents 

studying in the second and third stage of secondary school in an intentional method , and they 

numbered three cases (2 females, 1 male)at the age of (17,20) years.  the study relied on the 

clinical approach using the research tools represented in the case study , clinical observation , 

semi  

Stricter dinterview  to apply the Adler Stress Strategy Scale :(C.I.S.S) coping Inventory for 

stress ful situations : Norman .S.Endller (1998). 

 

And a questionnaire on sex and  education in support of the clinical interview, and the results 

of the study were as follows: 

- Sexuality education has a positive role in choosing strategies to confront psychological 

pressures   

of  adolescents  regarding sexual situations. 

 

- The quality of the strategy for dealing with psychological pressures varies according to the 

level of sexuality education in the adolescent towards sexual situations, as the good cognitive 

balance of sexual information in the adolescent often enables him to use effective strategies 

centered around the problem, and on the other hand the weak cognitive balance of sexual 

information leads him in general to the use of strategies Ineffective Centered on emotion and 

avoidance, with reference to the consideration of internal and external factors surrounding the 

teenager. 

Key words: Sexuality education, coping strategies   , adolescence. 
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  مقدمة:
يرى البعض أن الخوض في المسائل المتعلقة بالجنس قد ُتعد من المحرمات التي ال يجب اإلقتراب منها، 

الكثير من وأنه مجرد الولوج في مثل هذه المواضيع الحساسة يعتبر خرقا للحياء وتعديا للحدود، بل إن 
أحيانا،  االمجتمعات ومنها المجتمعات العربية إعتبرتها من الطابوهات وتناولتها بصمت شديد وتصدت له

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه : هل يمكننا أن نخفي ذلك اإلندفاع الداخلي الفطري المتمثل في الغريزة 
الفرد منذ أن يولد وهو يشهد نموا جنسيا  الجنسية التي أودعها هللا في اإلنسان؟   إنه مما الشك فيه أن

يتطور عبر مراحل متتالية، ومن الخطأ أن يربى الولد وهو يعتقد أن قطعة من جسده عبارة عن شيء 
                                          منبوذ،إنه األْولى أن يربى أن يقبل نفسه وجسده متحليا بالحشمة والعفة وضبط النفس.                                               

إن اإلسالم قد وقف موقفا وسطا إتجاه الجنس ، بين اإلباحية بال ضابط وبين الكبت المعاكس للطبيعة 
اإلنسانية ، لقد أصبح من الضروري وخاصة مع مستجدات العصر ومتطلباته إعطاء للجنس ووظائفه 

سية واإلجتماعية المتعلقة به إهتماما خاصا ، وال ينبغي أن ومشكالته وإنحرافاته وأمراضه العضوية والنف
المعلومات التي تتناول  ةنترك الشباب والمراهقين عرضة لمواقع األنترنيت المختلفة والقنوات الفضائية وحري

الجنس كمادة مثيرة للغرائز تسعى من ورائها إلى تشويه حقيقته وتدنيس الغاية من وجوده، ومن ثمَّ إخراجه 
 المنظومة القيمية األخالقية ،وإبعاده عن إطاره الشرعي .      من

وفي ظل تغييب العلم وعدم تفعيله، وإنتشار األفكار الهدامة ،والتصورات الخاطئة عن الجنس زادت 
اإلنحرافات والمشكالت واألمراض الجنسية في أوساط الشباب والمراهقين ، لذا أصبح لزاما تناول الجنس 

ريق تزويد الفرد بالمعلومات العلمية واإلتجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسية بما يتوافق ومواضيعه عن ط
مع مراحل نموه وال يتم ذلك إال عن طريق تربية جنسية متدرجة سليمة تهدف إلى تنمية مهارات الفرد 

لمواجهة المشكالت واإلرتقاء بها إلى حد أن تمكنه من إتخاذ القرارات الصائبة وإكتساب الخبرة الصالحة 
 المرتبطة بالدافع الجنسي .

إن التربية الجنسية عملية سيكولوجية شاملة مستمرة ترمي إلى إحداث الثقة بالنفس والكفاءة الالزمة 
ة التي تفرضها طبيعة النمو الجنسي  لتصدي مختلف الضغوطات النفسية المتعلقة بالميوالت الجنسية الملحَّ

 لمرحلة المراهقة.
اهق في خضم التغيرات النمائية المفاجئة التي تطرأ عليه في مرحلة المراهقة وباألخص الجنسية إن المر 

منها ،وإلى جانب التأثيرات الخارجية التي تزيد من حدة الصراعات الداخلية بين تلبية إشباع دوافعه 
يحتاج إلى إستراتيجيات  الجنسية وبين كبتها أو تأجيلها وبين اإلنضباط بالمعايير األخالقية واإلجتماعية،
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اإلنحرافات الجنسية ومزالقها والوقاية من األمراض الجنسية وآثارها الجسدية  ةإيجابية تمكنه من مواجه
والنفسية المترتبة عنها،وال يستطيع المراهق إدارة ضغوطاته النفسية الجنسية وتصريفها بطريقة سوية إاّل 

 ة تساهم في تشكيل لديه الوعي الجنسي الهادف إلىعن طريق رصيد معرفي مستقى من مصادر موثوق
المهارات المناسبة لمواجهة الضغوطات المتعلقة بالمسائل الجنسية، ومن هذا المنطلق جاءت  إكسابه

الدراسة الحالية لتبين الدور اإليجابي الذي يمكن أن تؤديه التربية الجنسية في تمكين المراهق من حسن 
عالة لحسن التكيف مع المواقف الجنسية الضاغطة بهدف تحقيق التوافق النفسي إختيار اإلستراتيجيات الف

 للحياة المستقبلية للمراهق. 
ولتحقيق غرض الدراسة الحالية التي تستهدف فئة المراهقين الثانويين في البيئة الجزائرية، تم تقسيم البحث 

 إلى ستة فصول أساسية نذكرها كالتالي: 

المدخل المنهجي للدراسة ، وتم التطرق فيه إلى مشكلة الدراسة وتساؤالتها يتضمن  :األول الفصل
 المطروحة وأهميتها وأهدافها مع تحديد المفاهيم اإلجرائية والحدود الزمانية والمكانية للدراسة .

خصص لإللمام بمصطلح التربية الجنسية من خالل التطرق إلى مفهومها وأهميتها : الفصل الثاني
لمرجوة منها ومعرفة مراحلها ودور كل من األسرة والمدرسة ووسائل اإلعالم إتجاه التربية واألهداف ا

الجنسية مع التأكيد على دور اإلسالم في إعطاء األسس الخاصة بها والتطرق إلى عالقة التربية الجنسية 
 بالمراهقة.

لتطرق إلى مفهوم خصص لإللمام بمصطلح إستراتيجية مواجهة الضغوط من خالل ا :الفصل الثالث
الضغط النفسي ومصادره وإلى أهم التعريفات والتطور التاريخي لمفهوم المواجهة مع تناول أهم النظريات 
المفسرة لها وتقديم أهم العوامل المحددة إلستراتيجيات المواجهة وعرض أهم النماذج والطرق المتبعة 

 لقياسها .
تم التطرق من خالله إلى مصطلح المراهقة وكل ما يتعلق بمفهومها وعالقتها بمفهوم البلوغ  :الفصل الرابع

والنظريات المفسرة لها إلى جانب التعرف إلى أهم الخصائص النمائية المتعلقة بها وتناول أهم المشكالت 
 التي تعرفها مرحلة المراهقة خاصة الجنسية منها .

على اإلجراءات المنهجية للدراسة إبتداءا من الدراسة اإلستطالعية  إحتوى هذا الفصل :الفصل الخامس
وإجراءاتها وعرض أهم نتائجها وصوال إلى الدراسة األساسية والتطرق إلى المنهج المستخدم وأدواته 

 وخصائص مجتمع الدراسة والعينة األساسية باإلضافة إلى الحدود الزمانية والمكانية للدراسة .



 مقدمة
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شتمل هذا الفصل على قسمين األول خاص لعرض المقابالت وتحليل النتائج المتوصل إ :الفصل السادس
 إليها والثاني خصص لمناقشة النتائج على ضوء فرضيات البحث .  
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  : إشكالية البحث-1
محورا مهما من محاور حياة اإلنسان و مطلبا أساسيا للنمو النفسي الجسمي في مختلف يعد الجنس 

و هو من الحاجات الفيزيولوجية ، مراحله العمرية،بدءا من الطفولة إلى البلوغ و المراهقة و الشباب
 األساسية للحفاظ على النوع البشري، إذ يطلق لفظ الجنس على كل ما يتعلق بالجنس رغبة أو شهوة

 إستثارة أو ممارسة.أو 
عتبارها مرحلة حرجة تؤثر في إوتعتبر مرحلة المراهقة من أهم المراحل التي يمر بها الفرد في حياته ب

تحديد مصيره نظرا للتغيرات المتعددة الجوانب التي تطرأ عليه والتي تخدم النمو لديه، ويمثل البلوغ إحدى 
كتساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من كائن ال إية و نواحي النمو الذي يتميز بنضج الغدد التناسل

 جنسي إلى كائن جنسي قادر على أن يحافظ على نوعه واستمرار ساللته.
إن البلوغ يقتصر على ناحيةة واحةدة مةن نةواحي النمةو وهةي الناحيةة الجنسةية وال يتجةاوز مةداه الزمنةي إثنةان 

كةةةةةال  نةةةةةدع وتوجةةةةةد إتتالفةةةةةات فرديةةةةةة فةةةةةي بدايةةةةةة  هةةةةةور عالمةةةةةات البلةةةةةوغ، ( سةةةةةنوات 3( إلةةةةةى ثةةةةةال  )2)
 (102ص ،2008،ن زيبابو ).الجنسين

مراهقةةة و تا ةةة أثنةةاء مرحلةةة البلةةوغ أن للغريةةزة الجنسةةية قوتهةةا وت ثيرهةةا وال يم ةةن إذ يالحةةظ فةةي مرحلةةة ال
تجاهلها أو تجاهل أثرها في سلوكيات المراهقين والشباب، إذ ال ي ةف األوالد والبنةات عةن األسةالة الجنسةية 

ائق مةن  قبةل سةتطالع الشةديد لمعرفةة الجةنس  وحقائقةه، و إذا لةم تقةدم لهةم هةذه الحقةإلو يقوى لديهم حةب ا
يسعون إليها بطرق غير مشروعة تتمثل في وسائل اإلعالم التي تقوم سالوالدين والمربين بش ل سليم فإنهم 

بتصةةوير الجةةنس و الممارسةةة الجنسةةية علةةى أنهةةا أمةةر عةةادي و ال يحمةةل أيةةة تطةةورة باإل ةةافة إلةةى دور 
إلحةةدى الدراسةةات التةةي أجريةة  علةةى أكدتةةه بعةةح اإلحصةةائيات األقةةران فةةي دعةةم تلةة  األفهةةار ، و هةةو مةةا 

أفالما أو لقطةات جنسةية يوميةا يشاهدون سنة أنهم 16ةةةة15مجموعة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم مابين
 أنهةةةةةةةةةةةةةةم يشةةةةةةةةةةةةةةاهدونها تةةةةةةةةةةةةةةار  المنةةةةةةةةةةةةةةز ،فةةةةةةةةةةةةةةي حةةةةةةةةةةةةةةين أك ةةةةةةةةةةةةةةد المراهقةةةةةةةةةةةةةةون أنفسةةةةةةةةةةةةةهم % 99.8بنسةةةةةةةةةةةةةبة 
تهةةون معظمهةةا تا اةةة د قةةوالخطيةةر فةةي األمةةر أن تلةة  األفهةةار ( ،225،ص2010.)نصةةر،100%بنسةةبة

 وغير تا عة لرقابة المختصين إذ تقوم على أساس اإلثارة والتشويق أكثر من التعليم والتثقيف.
إن الذي يدعو إلى المالحظة أن كثيرا من األهل و المربين ال يمتلهون برنامجا وا حا لتقديم المعارف 

لة ي تنفها الغموض والقلق تضع الضرورية للمراهقين حو  الجنس مما يجعل من مش لة الجنس حا
جتماعية ومظاهره الفيزيولوجية التي تبدأ المراهق أسيرا لتصورات تا اة حو  الدافع الجنسي وو يفته اإل

في عالقته بجسده أو في  ريقة تفهيره، وقد تزداد األمور تعقيدا عند تدرجه في سن المراهقة أين ي ون 
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يمة وحد الشهوة والميل الجنسي الذي يرافق عملية البلوغ مع بين حدين:حد غياب التربية الجنسية السل
 عتدا .تدتل مثيرات تجنح بهذا الميل وتخرجه عن مستوى التوازن واإل

مصادر و من هنا، أ بح من الضروري الت كيد على الدور الذي يجب أن تقوم به األسرة والمدرسة و 
راهق عبر تربية جنسية السلوك الجنسي عند المفي توجيه  أترى كالمسجد والنادي ووسائل اإلعالم... 

أساس  حيح يتمثل في تعليم كل من الذكر واألنثى وتوعيتهما ومصارحتهما منذ أن يعقال  علىمتدرجة 
القضايا التي تتعلق بالجنس، و ترتبط بالغريزة، و تتصل بالزوا  حتى إذا شبا و ترعرعا إستطاعا أن 

لدوافعهما و رغباتهما الجنسية و شعورهما بالمسؤولية الفردية يصال إلى تنمية الضوابط اإلرادية 
جتماعية، و هو ما أشار إليه الدكتور حامد زهران  أستاذ الصحة النفسية " إن التربية الجنسية يقوم اإلو 

بها المربي سواء كان معلما أو والدا أو إعالميا أو  بيبا، و هي نوع من التربية يمد األفراد بالمعلومات 
تجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسية بما يتناسب مع نموهم، فما يصلح للطفل ال يصلح علمية و اإلال

 (194 ص، 2010 ،للمراهق..." )نصر
ما  عملية سوية و بيعية حتمية لنموه، إن   إالو  الجنسية لدى المراهق ما هي إن  هور الدوافع و  المي

لمواقف الجنسية التي تعترض حياته، و ما هي أنسب يحتاجه المراهق سوى معرفة كيفية مواجهة ا
ستراتيجيات التي يختارها من أجل إدارة تل  الضغوط   والقدرة على الضبط و التح م وفق ما تلقاه من اإل

 معلومات و إرشادات من التربية الجنسية.
ستعما  إ إن المراهق في تضم تل  الو عيات الحرجة المرتبطة بالمواقف الجنسية يسعى إما إلى

ستراتيجيات مواجهة إيجابية تؤهله إلى حسن التهيف و تهسبه تبرة جيدة في المستقبل، أو على الع س إ
ستراتيجيات سلبية ال تم نه من تجاوز الو ع و معالجة مشاكله الجنسية بطرق إستخدام إإلى يلج  
 سليمة.

 الدراسات السابقة:
الجنسي  ومشاكل و غو ات جنسية تفر ها  بيعة النم ونظرا ألهمية مرحلة المراهقة وما يصاحبها من

والتغيرات الفيزيولوجية والنفسية واإلنفعالية واإلجتماعية التي يعيشها المراهق، فقد حضي  بإهتمام الباحثين 
ة دراساتو والدارسين،  إلى القضايا المتعلقة بالشباب وتا ة منها التي ترتبط بالمسائل  لقد تطرق  عد 
تتطلبه من تربية  حيحة تساعد في تنمية اإلستراتيجيات الالزمة في كيفية التعامل معها، الجنسية وما 

من منظور علم النفس، فقد إستعنا  موضوع التربية الجنسيةونظرا لقلة الدراسات المحلية التي تناول  
 بينها:      نبالدراسات من منظور علم اإلجتماع التربوي،نذكر م
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و هي في األسرة الجزائرية،   إشكالية التربية الجنسية( بعنوان 2002،)ىسيدي موس ليلى ةةةةةة دراسة
دراسة ميدانية لتالميذ ثانوية إبن الرشد بمدينة البليدة ،لنيل شهادة الماجستير، تخصص علم اإلجتماع 

ا يتعلق التربوي،بجامعة بوزريعة الجزائر . هدف  الدراسة إلى تسليط الضوء على الواقع الجزائري فيم
بخلفيات التربية الجنسية سلوكيا و تربويا و أتالقيا من تال  التطرق إلى قضايا التنشاة اإلجتماعية 

العمليات التربوية في األسرة الجزائرية و ما يتفرع عنها من مسائل مرتبطة بإش الية الجنس و التربية و 
 .،اإلستمارة..الحظة الجنسية تحديدا ، إعتمدت على تقنيات البحث العلمي كالم
األفراد من نفس الجنس داتل األسرة  يفضلون وقد تو ل  الدراسة إلى أهم النتائج المتمثلة في أن 

الحديث مع بعضهم البعح في المسائل الجنسية للحصو  على المعلومات بطريقة  ريحة  بعيدا عن 
الوسط األسري و العالقات يفضل األفراد أتذ المعلومات الجنسية بعيدا عن ،كما اإلحرا  و اإلرتباك

و إن  ،أن المستوى المعيشي المرتفع لألسرة ال يؤثر في التزود بالمعرفة في المسائل الجنسية علماالرسمية،
إرتفاع المستوى التعليمي للوالدين لم يساعد في إيجاد اإل ار المناسب للحديث عن الموا يع المتعلقة 

اعد في  هور نوع من التساهل للحصو  على المعلومات بالجنس مع األبناء إال أنه بالمقابل قد س
على أن  وسائل اإلعالم أكثر الوسائل إستخداما من قبل ،وقد أكدت الدراسة الجنسية من مصادر أترى 

  (. 34 -33 صص  ، 2008)النعمي ،األبناء للحصو  على المعلومات الجنسية.
التربية الجنسية بين تأثير األسرة ومقتضيات الخصائص بعنوان (  2008) ،النعميعبده  ةةةةة أما دراسة

،وهي دراسة ميدانية لتالميذ الصفين الثاني و الثالث الثانوي بالمدرسة في مقرر علم األحياء  التعليمية
السعودية بالجزائر ،لنيل شهادة الماجستير ،تخصص علم اإلجتماع التربوي بجامعة الجزائر.هدف  الدراسة 

يد من اإللمام بالظاهرة المدروسة كونها مازال  قليلة التناو  في معظم البلدان والجامعات إلى إعطاء المز 
العربية،وتبيان مدى مساهمة البرنامج التربوي السعودي الرسمي في إعطاء الحد العلمي المطلوب من 

ع تو يح المعرفة بالنشاط الجنسي للمخلوقات الحية من تال  تجربة المدرسة السعودية بالجزائر،وم
الظروف المتداتلة التي تحيط بتعليم الطالب في المرحلة الثانوية مختلف الو ائف المرتبطة بالنشاط 

 الجنسي.
إستخدم الباحث في دراسته ثالثة مناهج تتمثل في:المنهج الو في التحليلي ،المنهج المقارن ،المنهج 

ا ببناء إستبيان يتش ل من مجموعة أسالة اإلحصائي، معتمدا على المالحظة المباشرة  والمقابلة مستعين
 (40تنوع  بين المغلقة ومتعددة اإلتتيارات  رح  بطريقة موحدة على عينة البحث التي يبلغ حجمها)

 ذكور(. 21إنا ،  19)
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مالمح الثقافة الجنسية ورموزها السلوكية في الوسطين األسري وقد أسفرت الدراسة إلى نتائج تبين 
اإلجتماعي للطالب فإنهما ال يساهمان في جعل الطالب يمتلهون معرفة علمية دقيقة عن و ائفية و 

أما فيما يخص مالمح التربية الجنسية في مقرر علم األحياء،فإن  الب المدرسة ،أعضائهم الجنسية
حا بالمعلومات ويبدون إهتماما وا  يتفاعلون بحيوية تربوية تعليمية مع محتوى مقرر مادة علم األحياء ،

الجنسية الواردة فيه،وهذا يد  على وجود وسائل إيضاح تقنية وبيداغوجية ذات نوعية متخصصة متعلقة 
بالسياق التعليمي بالمدرسة ،كما يد  على البعد العقلي والعلمي واألتالقي لدى تفهير 

 (2008.)النعمي،الطالب
بتدائي للصف األو  يدانية إستهشافية في الطور اإل( بدراسة م2012)قام  الباحثة منوبية حمادي، ةةةةةةة 

، تخصص علم اإلجتماع سوسيولوجيا اإلتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية لألبناء،تح  عنوان 
، وقد هدف  الدراسة إلى التعرف على إتجاهات الوالدين الجزائرـــــ  الواديـــــ لخضرجامعة الشهيد حمه 
التربية الجنسية لأل فا  في مرحلة التعليم اإلبتدائي،والتعرف على أثر متغيرات الجنس نحو تلقين مفاهيم 

والمستوى التعليمي للوالدين والمجا  العمراني )ريف حضاري( في تهوين إتجاهات الوالدين نحو مفاهيم 
في األسرة التربية الجنسية في مرحلة الطفولة المب رة،وو ع آليات إجرائية مقترحة تساعد الوالدين 

والعاملين في القطاع التربوي لمعرفة أهم مفاهيم التربية الجنسية التي تتناسب مع كل مرحلة تعليمية،كما 
هدف  إلى معرفة تصو ية النموذ  الثقافي الذي يتح م في اإلتجاهات الوالدية نحو التربية الجنسية 

 إنطالقا من المجا  اإلجتماعي الذي يتفاعلون فيه .
 (تلميذ ذوي س  سنوات في الصف األو  موزعين على ثماني 356اسة على عينة متهونة من )شمل  الدر 

( ولي،إستخدم  الباحثة المنهج 712(أب وأم م توذة من )178إبتدائيات ب ربعة أحياء بمدينة تماسين و)
أبعاد (بند وعلى ثالثة 26الو في معتمدة لجمع المعلومات على إستبيان تماسي البدائل يشتمل على )

 %66.20وقد تو ل  الدراسة إلى أن افة إلى إستخدام أداة المالحظة ،)معرفي، سلوكي، وجداني( إ
إتجاهات الوالدين نحو التربية الجنسية %33.79إتجاهات الوالدين نحو التربية الجنسية لأل فا  إيجابية و

حسب متغيري المستوى التعليمي سلبية كما ال توجد فروق بين إتجاهات الوالدين نحو التربية الجنسية 
وبالمقابل توجد فروق ذات داللة إحصائية في إتجاهات الوالدين نحو التربية الجنسية  والمجا  العمراني،

 (. 2012لأل فا  في مرحلة التعليم اإلبتدائي حسب متغير الجنس .) حمادي ، 
 تربية الجنسية نذكر من بينها:التي تناول  مو وع الالمشرق العربي دراسات يخص  اأما فيمةةةةةةة 
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إتجاهات معلمي ومعلمات المدارس الحكومية في محافظات فلسطين ( بعنوان 2000)  الح،  دراسةةةةةةة 
، تهدف الدراسة إلى معرفة إتجاهات معلمي ومعلمات المدارس الح ومية نحو تدريس التربية الجنسية 

في فلسطين نحو ندريس التربية الجنسية في المدارس عن  ريق تحديد أثر متغيرات الجنس، والمؤهل 
العلمي، والمرحلة الدراسية، والتخصص والخبرة في تل  اإلتجاهات، إعتمد الباحث على إستبانة إتجاهات 

( معلما ومعلمة، تو ل  الدراسة إلى أن النسبة الماوية لإلستجابة 840ى عينة متهونة من )و  بقها عل
، كما أ هرت وجود فروق في اإلتجاهات تبعا لمتغيرات الجنس والمؤهل %59لإلتجاهات الهلية كان  

 (203، ص2012لمرحلة الدراسية، والتخصص والخبرة.)كشي ، العلمي ،وا
للمراهقين والشباب من التربية الجنسية ( في مصر والتي  منها في كتابه 2004 )راسة معدي،ةةةةةة د

، بين  الدراسة أن مقررات التعليم الثانوي تتسم بتدني اإلهتمام بالتربية الجنسية بش ل منظور إسالمي 
عام، باإل افة إلى وجود قصور شديد في تناو  أهم مجاالت التربية الجنسية التي ترتبط بالقيم 

 ص ،2007،  الح وشريم  واإلتجاهات األتالقية للسلوك الجنسي واألح ام الشرعية المرتبطة به .)
146) 
( بإشراف المجلس الو ني للس ان وبدعم من منظمات دولية وح ومية 2006دراسة أجري  في اليمن )ةةةةةةة 

سنة  29-13بين سن  (شاب وشابة تتراوح أعمارهم ما3000يمنية وقد إشتمل  على عينة متهونة من )
(محافظات، كشف  الدراسة أن 10(مديرية مشتملة على )100( باحثا وباحثة في )37تح  إشراف )

 الشباب يستسقون معلوماتهم عن األمراض المنقولة جنسيا من التلفاز، الصحف والمجالت، الزمالء
ألولى في حين إحتل  المدرسة األ دقاء، المدرسة،األقارب على التوالي، إذ أن التلفاز إحتل المرتبة او 

 . (146 ص،2007، الح وشريم  واألسرة المرتبتين الرابعة والخامسة كمصدر للمعلومات الجنسية.)
إتجاهات اآلباء واألمهات نحو (تح  عنوان 2007)دراسة أسماء عبد الرحمن  الح ورغدة شريم، ةةةةةةة 

كلية علوم التربية، جامعة  منطقة عمان الكبرى، التربية الجنسية وممارساتهم التربوية ذات العالقة في
األردن، إستهدف  هذه الدراسة إلى معرفة أثر متغيرات الجنس والمستوى التعليمي والعمر على اإلتجاهات 

( 58والممارسات التربوية لآلباء نحو التربية الجنسية، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير أداة م ونة من )
أما( أشارت النتائج المتو ل إليها 374أبا و271( فردا )645متاحة ت لف  من ) فقرة  بق  على عينة

على أن اإلتجاهات والممارسات إتسم  باإليجابية بش ل عام، كما كشف  عن وجود فروق ذات داللة 
إحصائية على متغير الجنس لصالح اإلنا  وعلى متغير المستوى التعليمي لصالح المستوى التعليمي 

 (  .2007نما لم توجد فروق ذات داللة إحصائية على متغير العمر) الح وشريم، األعلى،بي
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 فقد تميزت بثراء وتنوع أعلى على غرار الدراسات العربية نذكر من أهمها: الدراسات األجنبيةأما 
المتعلقة بإتجاهات ومعتقدات   Juhasz ,Kaufman,Meyer ,(1986)دراسة جوهاز وكوفمان وميرةةةةةةة 

المراهقين حو  السلوك الجنسي ودور األبوين والمدرسة في التربية الجنسية وأو ح  الدراسة أن 
المراهقين ال يرغبون في تلقي المعلومات الجنسية من األبوين والمدرسة إلعتقادهم أنهم يفتقرون إلى تفهم 

تهم وهم يتمنون أن تصل هذه الفاات إلى مستوى مشاعرهم ولما يحد  معهم في هذه المرحلة من حيا
( مراهقا ذكورا وإناثا وقد أشارت النتائج إلى أن األقران 451الفهم واإلدراك وقد شمل  عينة الدراسة على )

 الح  لهم ت ثير كبير على مواقف وسلوكيات المراهقين مما يسبب الفهم الخا ئ للسلوك الجنسي لديهم.)
 ( .147ص، 2007،وشريم 
هدف  الدراسة إلى التعرف على مصادر المعلومات Moran,Corley (1991دراسة مورن وكورلي)ةةةةةةة 

اإلنجليز 0( مراهقا من 28الجنسية لدى بعح المراهقين اإلنجليز و اإلسبان ، إشتمل  العينة على )
ر المعلومات من مصاد%  46.4( مراهقا من اإلسبان وقد أسفرت النتائج المتحصل عليها على أن 69و)

من المراهقين %  34.8من األ دقاء،في حين% 57.1الجنسية لمراهقي اإلنجليز مستسقاة من اآلباء و 
 ص،2007، الح وشريم من األ دقاء.)% 56.5اإلسبان ي تذون معلوماتهم الجنسية من اآلباء و

147. ) 
الطالب والمعلمين وأولياء إتجاهات تح  عنوان  Trhbaz ,Egbal (1998)دراسة إقبا  و هباز ةةةةةةة 

،هدف  الدراسة إلى التعرف على  األمور نحو تدريس التربية الجنسية في المدارس والثانوية في طهران
 الطالب والمعلمين وأولياء األمور نحو تدريس التربية الجنسية في المدارس والثانوية في  هرانإتجاهات 

( وليا تم إتتيارهم بطريقة 99( معلما و)100ا و)(  الب433( شخصا موزعة )632وتهون  العينة من)
عشوائية، وتو ل  نتائج الدراسة أن نسبة من يؤيد تدريس التربية الجنسية في المدرسة أعلى ممن 
يعارض، كما أن أولياء األمور والطالب والمعلمين الذين لديهم ت ثير بالتطورات كان لهم موقف إيجابي 

، كما أنه لم ي ن هناك فروق بين المعلمات إتجاه التربية الجنسية افظينمن التعلم الجنسي أكثر من المح
 ( .207، ص  2012)كشي  ، بيا إتجاه التربية الجنسية وأعط  األمهات واآلباء إنطباعا إيجا

إتجاهات المعلمين وأولياء تح  عنوان   ,Antony et Tagli  (1998) أما دراسة أنتوني وتاجليديسةةةةةةة 
إتجاهات المعلمين وأولياء األمور نحو تدريس هدف  إلى قياس  نحو تدريس التربية الجنسيةاألمور 

بواسطة التلفزيون التعليمي كوسيلة تعليمية لطالب المرحلة األساسية بالوسائل الصوتية  التربية الجنسية
( معلما 116والمرئية لبرامج التثقيف الجنسي الذي تم إستخدامه في اليونان، بلغ  عينة البحث )
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( بندا ك داة 44( وليا بإستخدام العينة العشوائية المنتظمة ،إعتمد الباحثان على إستبانة م ونة من )175و)
لقياس تل  اإلتجاهات، وقد تو ل  الدراسة إلى أنه ال يوجد اتتالفات في إتجاهات المعلمين وأولياء 

تعليمي، كما كان  هناك إتجاهات إيجابية نحو األمور في تدريس التربية الجنسية بإستخدام التلفزيون ال
الوسائل السمعية والمرئية للتربية الجنسية،و رورة تدريس مادة الثقافة الجنسية لأل فا  في مختلف 

 (.132، ص2012حمادي، المراحل التعليمية.)
( 1400التي أجري  على ) wiliams et Bonner ,( 2006لقد أثبت  نتائج دراسة وليمز وبونير )ةةةةةة 

( في أمري ا الشمالية،على أنهن يفضلن تلقي المعلومات 19.5من الفتيات اللواتي يبلغ متوسط أعمارهن )
 الح وشريم الجنسية من الصديقات والهتب واإلنترني  عو ا عن اللجوء إلى اآلباء واألمهات.)

 (.147ص، 2007،
 يفه إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهقين،أما فيما يخص الدراسات التي تناولت موضوع 

 ،نبدأ بالدراسات المحلية ونذكر أهمها:متنوعة
الضغوط النفسية وإستراتيجيات المواجهة المستعملة لدى  ( بعنوان 2012 )ريمة  ندلي، دراسة

الماجستير في علم ، دراسة عيادية   ألربع حاالت من المراهقين لنيل شهادة المراهق المحاول لإلنتحار 
 النفس العيادي، تخصص علم النفس الضغط ، جامعة فرحات عباس ، سطيف ، الجزائر .

هدف  الدراسة على تسليط الضوء على مدى ت ثير الضغط النفسي ومختلف عوامله من مصادر الضغط 
سط المراهقين ، تم ومستوى اإلدراك وإستراتيجيات المواجهة المستعملة عند القيام بمحاوالت إنتحارية في و 

إنا  ، 3( )  4إجراء هذه الدراسة على عينة من المراهقين شرعوا في القيام محاوالت إنتحارية ، عددهم) 
 ذكر (بالمستشفى الجامعي إبن باديس ، مصلحة اإلستعجاالت الطبية ، قسنطينة . 1

الحالة ، تحليل محتوى  بق  الباحثة المنهج العيادي بإستعما  أدوات البحث المتمثلة في: دراسة 
المقابالت ، إستعما  مقياس إستراتيجيات المواجهة لالزاروس وفو لهمان ، مقياس إدراك الضغط النفسي 

 لفنستين .
لمصادر الضغط النفسي الشديدة  يرجع تعرض المراهقين المحاولين لإلنتحارأن تو ل  الباحثة إلى و 

 توى إدراك مرتفع  للضغط النفسيوجود مسمع وعا فية ية،عوامل متنوعة:أسرية عالئقية وتربو المتعلقة ب
المتمثلة في  إستراتيجيات مواجهة غير فعالة في مواجهة مصادر الضغط النفسيلديهم،كما يستعملون 

،كما مركزة على اإلنفعا  مقابل إستراتيجيات المواجهة المركزة حو  المش لالمواجهة الإستراتيجيات 
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 ندلي ،  لمواجهة التي تعتمد على التجنب والهروب من المواقف الضاغطة.)إستراتيجيات ايلجؤون إلى 
2012) 

إستراتيجيات مواجهة الضغوط لدى المراهقين  (بدراسة تح  عنوان2015، )ةةةةة قام  الباحثة وداد والي 
إ ار  دراسة ميدانية بمراكز إعادة التربية لوالية وهران ،سيدي بلعباس،معس ر،فيالجانحين ذكور وإناث 

 (،الجزائر.2رسالة شهادة الماجستير في علم النفس العيادي ، جامعة وهران)

هدف  الدراسة إلى الهشف عن أكثر نوع إستراتيجيات مواجهة الضغوط إستخداما لدى المراهقين الجانحين 
تي والمنع سة في مجموع السلوكات و ردود األفعا  المتبناة في مختلف المواقف الحياتية الضاغطة ال

 يتعر ون لها يوميا.

أنثى(مستخدمة المنهج الو في 47ذكر،86) جانح133شمل  الدراسة على عينة بحث إحتوت على 
 اإلستداللي بإستعما  إستمارة جمع المعلومات الخا ة بالمراهقين الجانحين وبتطبيق إتتبارالهوبينغ

C.I.S.S ألندلرENDLER  إ افة إلى إستخدام المنهج العيادي إعتمادا على أسلوب دراسة الحالة،
على عينة C.I.S.Sواألدوات المتمثلة في المقابلة نصف موجهة ، المالحظة وتطبيق إتتبار الهوبينغ

 ذكر( لغاية التوسع في اإلجابة عن اإلش الية العامة للدراسة . 01إنا ،02متهونة من ثالثة حاالت )

أكثر إستراتيجيات مواجهة الضغوط إستخداما عند الجانحين )ذكور وإنا ( هي أن راسة إلى تو ل  الد
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستخدام إستراتيجيات مواجهة الضغوط  ، و إستراتيجية اإلنفعا 

فاة            سنة ( أكثر من  17،  15تبعا لمتغير السن ما عدا أسلوب اإلنفعا  المستخدم من  رف فاة ) 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في إستخدام إستراتيجية مواجهة الضغوط تبعا ،و سنة ( 20،  18) 

وجود فروق دالة إحصائيا في أساليب مواجهة ،وبالمقابل لمتغيري الجنس و حالة العود إلى اإلدمان
على إستراتيجية العمل و الدعم الضغوط لدى المراهقين الجانحين تبعا لعادات اإلدمان في اإلعتماد 

ذكر( تتمثل في أن أكثر أساليب  1إنا ،  2أما في ما يخص نتائج دراسة الحالة للعينة ) ،اإلجتماعي
 ( .2015) والي ، مواجهة الضغوط إستخداما هو أسلوب اإلنفعا .

التي تناول  مو وع إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهق  دراسات المشرق العربيأما فيما يخص 
 نذكر من أهمها:
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(:هدف  الدراسة إلى الهشف عن العالقة بين إستراتيجيات التعامل  1992 )ةةةةةةة دراسة  رجب علي شعبان،
(  البة من سن 29(  البا و )39مع الضغوط وسمات الشخصية والتوافق ، إشتمل  عينة البحث على)

( سنة وتم تطبيق عليها مقياسي أساليب التعامل مع الضغوط وكاليفورنيا للشخصية ، أسفرت 22ةةةةةةة18)
نتائج الدراسة إلى وجود عالقة بين سمة الثبات اإلنفعالي لدى اإلنا  وأسلوب التحليل المنطقي وإعادة 

التعامل اإلقدامية ، كما تو ل  التقييم اإليجابي، أما عند الذكور فقد    إرتبط النشاط والنظام ب ساليب 
الدراسة إلى وجود عالقة بين  أساليب التعامل اإلحجامية وسوء التوافق الشخصي واإلجتماعي لدى كال 

 .(33 ص، 2015الجنسين )والي ، 

 أساليب مواجهة الضغوط لدى طالب المرحلتين( بعنوان :  2002 )ةةةةةة أما دراسة  منى محمود، 
هدف  إلى الهشف عن أهم أساليب مواجهة ة دراسة مقارنة بين الريف والحضر، اإلعدادية والثانوي

الضغوط لدى  الب المرحلتين التعليميتين بتطبيق مقياس أساليب مواجهة الضغوط من إعداد الباحثة 
(  18ةةةةةةة 12(  الب و البة  من المرحلتين يتراوح أعمارهم  ما بين )  1073على عينة متهونة من ) 

.تو ل  الدراسة إلى أن أهم النتائج تؤكد أن األساليب السلبية في مواجهة الضغوط تحتل المراكز سنة 
األولى في الترتيب العام ) اإلنهار، اإلستسالم، لوم الذات، التنفيس اإلنفعالي ( ، كما كشف  عن وجود 

ووجود فروق دالة فروق دالة إحصائيا بين عينتي الطالب والطالبات على ثماني أساليب للمواجهة 
 ( . 10ص، 2014( أسلوب من أساليب المواجهة ) جدو ، 15إحصائيا بين  الب المرحلتين في )

( أهم أساليب مواجهة الضغوط النفسية واإلجتماعية  2003) ،ةةةةةة كما تناول  دراسة أحمد نبيل البحراوي 
والمدرسية المستخدمة لدى  الب و البات المرحلة اإلعدادية من تال  التعرف على الفروق في أساليب 
مواجهة الضغوط بين  الب و البات المستوى اإلجتماعي المرتفع ، و الب و البات المستوى 

(  الب و البة من تال  تطبيق مقياس مواجهة 200بحث على)اإلجتماعي المنخفح، إحتوت عينة ال
الضغوط النفسية واإلجتماعية والمدرسية وإستمارة المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي ،إنته  الدراسة إلى 
النتائج التالية :أن الطالب الذكور أكثر مواجهة للضغوط من اإلنا  كما أن اإلنا  أكثر ميال إلى أسلوب 

ا دل  النتائج على أن  الب و البات المستوى اإلجتماعي المرتفع يتميزون بفاعلية أكثر اإلنسحاب ، كم
 (. 33ص، 2015من  الب و البات المستوى اإلجتماعي المنخفح .) والي ، 

مواجهة الضغوط فقد كان  سباقة في تناو  مو وع إستراتيجيات  الدراسات األجنبيةةةةةةة أما في ما يخص 
 أهمها:ات العربية نذكر من على غرار الدراس
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ضغط ، تقييم ب مري ا تح  عنوان :  lazarus et folkman(  1984، )ةةةةةةةة دراسة  الزاروس وفو لهمان
وقد هدف  الدراسة إلى التعرف على  ريقة إدراك الفرد لألحدا  التي يمر بها وتقييمه لها ، ، مواجهة ،

واألساليب التي يتبعها في مواجهة الضغوط ، وقد تو ل  هذه الدراسة إلى أن اإلدراك اإليجابي السلبي 
لضغوط الحياة من المحددات المهمة للصحة النفسية ، وذل  ألن الضغط قد يزيد من ثقة الفرد مهارته أو 
ات تحدي بالنسبة لشخص للتعامل مع األحدا  المستقبلية بالنسبة لشخص ما ، وقد تهون  اغطة وذأو 

  (13ص، 2018آتر، وهذا كله يتوقف على التقييم المعرفي للفرد للموقف الضاغط.) ذوادي ، 

أنماط تعامل المراهقين مع بعنوان   Paterson et Mecubbin( 1987ن )ةةةةةةة دراسة  باترسون وم وبي
 لبة المرحلة الثانوية منهم  ن الب م (467)أجري  الدراسة على عينة تتهون من األحداث الضاغطة ،

أنثى و بق  عليهم أداة تا ة لقياس أساليب التعامل مع الضغوط وكشف   (241)ذكر و (185)
خرية ، لسالدراسة أن األنماط األكثر إستخداما وشيوعا لدى العينة هي اإلسترتاء واإلستمتاع  للموسيقى وا

حل المش لة أو التقييم اإليجابي لها ،أما األنماط  والقيام ببعح األنشطة والجواالت بعيدة كل البعد عن
 ( .   11 ص،2014األقل إستخداما فتمثل  في  لب المساعدة .) جدو ، 

الهشف عن العالقة بين أساليب المواجهة والمواقف الحياتية king،(1991لقد تناول  دراسة كانج)ة ةةةة
مرحلة الثانوية في هونهونغ،وتو ل  (  الب و البة من ال760عينة البحث على )  الضاغطة شمل

النتائج على أن أحدا  الحياة األسرية والمدرسية هي أكثر المصادر المولدة للضغوط ،وكشف  على وجود 
إستخدام  ىبين الذكور واإلنا  في إعتماد أساليب المواجهة بحيث أن الذكور أكثر ميال إل فإتتال

إستخدام أسلوب البحث عن الدعم  ىا اإلنا   أكثر ميال إلالتخطيط لحل المش ل وتحمل المسؤولية ، بينم
 (35،ص 2015جتماعي والتجنب .)والي ،اإل

السمات الشخصية وأحداث الحياة الضاغطة بعنوان:Igor et Nada،(2003ةةةةةة أما دراسة إيجور ونادا )
إلى التعرف على العالقة بين السمات الشخصية وأحدا   ،هدف وأساليب المواجهة في مرحلة المراهقة

ومقياس  غوط  EPQالحياة الضاغطة وأساليب المواجهة في مرحلة المراهقة المب رة بإستخدام مقياس
(سنة ، وقد كشف  الدراسة 14، 11مراهق تتراوح أعمارهم مابين )(265)الهدف على عينة متهونة من 
 ( 10،ص 2014ب مواجهة اإلنفعا  )جدو ،في مواجهة المش ل وأسلو على الت ثير اإليجابي لإلنبساط 



مدخل إلى الدراسة                                                                        األول:الفصل      
 

 
16 

على ما تم ذكره سالفا ، تعتبر الدراسات السابقة التي تم عر ها نموذجا لبعح األبحا  التي  تعقيبا 
تناول  مو وع التربية الجنسية ومو وع إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند فاة المراهقين،إال أن اإلهتمام 

، مما يفسر إنخفاض مت ترا مقارنة مع المجتمع الغربي بالتربية الجنسية في المجتمع العربي ال يزا 
الدراسات العربية في هذا المجا  وبالتالي يصعب على الباحث العثور على أبحا  ذات  لة بهذا 

 المو وع الحساس.

إن أغلب الدراسات التي شمل  مو وع التربية الجنسية إهتم  بدراسته من جانب إتجاهات األسرة ومن 
لمنهج الو في التحليلي وعينة البحث تقتصر على جانب محتوى المقررات الدراسية معتمدة تا ة على ا

اآلباء والمعلمين كما هو الحا  في دراسة كل من سيدي موسى ، النعمي ، حمادي، الح وأنتوني 
 مبعح الدراسات قد شمل  عينة البحث فاة المراهقين بهدف معرفة مصادر معلوماته كوغيرهم ، وهنا

از وكوفمان ومير وغيرهم ، وقد إعتمدت جل الدراسات الجنسية كما هو الحا  في دراسة كل من جوه
 أهمها تصميم إستبيانات لجمع المعلومات عن التربية الجنسية .المتنوعة على أدوات البحث العلمي 

 ىأما فيما يخص الدراسات التي تناول  إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهقين فهان  تهدف إل
يات المواجهة وبين بعح المتغيرات كالجنس والمستوى اإلجتماعي الهشف عن العالقة بين إستراتيج

وسمات الشخصية كما هو الحا  في دراسة كل من علي شعبان ،إيجور ونادا،كانج وغيرهم ،وهناك بعح 
الدراسات هدف  إلى الهشف عن أهم إستراتيجيات مواجهة الضغوط المستخدمة عند المراهقين الذين 

،عند كل من دراسة  ندلي  لتي تعرفها مرحلة المراهقة كاإلنتحار، الجنوحيعانون من بعح المشاكل ا
،وداد، ولقد  بق  مقاييس متنوعة لقياس إستراتيجيات مواجهة الضغوط مستخدمة المنهج العيادي وأدواته 

 ، و المنهج الو في التحليلي ، وشمل  عينة البحث المراهقة بمراحلها الثال  .

وإن كل  أساسية الغنى عنها ، رتعتبر مصاد ينتائج الدراسات سالفة الذكر والت لما تو ل  إليهإستنادا 
دراستنا الحالية ستتناو  مو وع التربية الجنسية  نبحث ماهو إال إمتداد للبحو  التي سبقته ،ومنه فإ

وأهميته في إتتيار إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهقين في المواقف الجنسية والجمع بين 
لمتغيرين على تالف الدراسات السابقة التي لم تتطرق إلى دراسة المتغيرين معا وهذا حسب إ العنا ، ا

كما سنحاو  التركيز على أهم الضغو ات التي تعرفها مرحلة المراهقة والتي تهون نتيجة الدافع الجنسي 
ية تتحدد وفق مستوى الذي يفر ه النمو الجنسي وما يترتب عنه من إستجابات معرفية سلوكية إنفعال
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التربية الجنسية ، ومنه تناو  مش الت المراهقين من الناحية الجنسية وأهم اإلستراتيجيات المستخدمة 
 . نللتخفيف من حدة الضغو ات المترتبة عنها ، وهذا ما نسعى للهشف عنه في وسط المراهقين الجزائريي

وبناءا على ما سبق ذكره من معطيات ، لقد أ بح وا حا أن هناك ت ثير لمستوى التربية الجنسية في 
إتتيار إستراتيجيات مواجهة الضغوط في المواقف الجنسية عند المراهق ، وعليه يم ننا أن نطرح سؤا  

تتيار إستراتيجيات اإلش الية الذي مفاده : ما هو الدور الذي يم ن أن تؤديه التربية الجنسية في إ
 المواجهة عند المراهق إزاء الضغو ات الجنسية ؟ 

 التي تو ح سؤا  اإلش الية وهي كالتالي: التساؤالت الفرعيةو منه يم ن  رح بعح 

أةة هل للتربية الجنسية دورا إيجابيا في إتتيار إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهق في المواقف 
 الجنسية ؟

تختلف نوعية إستراتيجيات مواجهة الضغوط بإتتالف مستوى التربية الجنسية عند المراهق في ب ةةةةةة هل 
 المواقف الجنسية ؟ 

 فرضيات البحث:-2

 التي مفادها: الفرضية العامةومنه ننطلق من 

 إن للتربية الجنسية دورا في إتتيار إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهق في المواقف الجنسية .

 تتمثل في : الفرضيات الفرعية أما

أ ةة إن للتربية الجنسية دورا إيجابيا في إتتيار إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهق في المواقف 
 الجنسية .

ب ةةةةةةة تختلف نوعية إستراتيجية مواجهة الضغوط بإتتالف مستوى التربية الجنسية عند المراهق في 
 المواقف الجنسية .
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 :البحثدوافع  -3

إنطالقا من الواقع المعاش، فإن إحساسنا بالمش الت الجنسية و معايشتنا لها في أوساط المراهقين نظرا -
إلنتشارها و ارتفاع نسبتها حسب ما تؤكده اإلحصائيات في كل عام، مما يد  غلى غياب الوعي و 

 عندهم أمام الدوافع الجنسية.الجنسي المتهامل لديهم الذي أدى بدوره إلى  عف أساليب المواجهة 

و من تال  مالحظتنا لغياب دور األسرة في القيام بالتربية الجنسية مع األبناء و تقصيرها في عملية -
اإلرشاد و التوجيه مقابل إقتحام وسائل اإلعالم بما تحمله من مثيرات تساهم في تفاقم المش الت  الجنسية 

 عند الناشاة.

ير من المقررات التعليمية التي غيب  التربية الجنسية غيابا شبه تام باستثناء و من تال  مالحظتنا لهث-
 القليل من المعلومات التي تقدم في مادة علم األحياء و في مادة التربية الدينية.

كل هذه المالحظات ش ل  لنا دوافع قوية و ملحة للقيام بهذا البحث العلمي عسى أن يساهم و لو بجزء 
 الجنسية منها. الشباب تا ةش الت قليل في فهم م

 :أهداف البحث -4

 يهدف البحث الحالي إلى دراسة النقاط التالية:

التعرف على الدور الذي يم ن أن تؤديه التربية الجنسية في مساعدة المراهق على إتتيار نوع -
 اإلستراتيجيات المناسبة لمواجهة المواقف الجنسية.

 ترشيد السلوك الجنسي لدى المراهق.إبراز دور التربية الجنسية في -

 التعرف على إتجاهات فاة المراهقين نحو التربية الجنسية ومدى تقبلهم لها . -

و ع بعح المقترحات التي تساعد اآلباء و المربين و المعنيين من أجل اإلهتمام بالتربية الجنسية بغية -
 لمسائل الجنسية.تنمية مهارات الضبط و التح م عند المراهق في ما يتعلق با
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 البحث: أهمية-5

 تهمن أهمية البحث الحالي في النقاط التالية:

تسليط الضوء على الدور المهم الذي من المم ن أن تؤديه التربية الجنسية حيا  المش الت الجنسية -
 عند المراهق.

و المراهقات الثقة بالنفس الت كيد على التعامل اإليجابي مع المسائل المتعلقة بالجنس مما ي فل للمراهقين -
 و النظرة العقالنية للجنس و معرفة حقيقته من مصادره الصحيحة.

التو ل إلى مجموعة من النتائج التي يستفيد منها المراهقون و األهل و المربون في كيفية التعامل مع -
 المسائل الجنسية لتقوية إستراتيجيات المواجهة لدى فاة المراهقين. 

التي تعيق البحث العلمي في هذا  تالطابوها وكسرات العلمية قي المسائل الجنسية تشجيع الدراس-
 المجا .

 ضبط المفاهيم اإلجرائية: -6

أهدافها وأهميتها والدواعي الدافعة، كان لزاما تحديد  حبعد  رح إش الية الدراسة وفر ياتها، وتو ي
 المفاهيم التي ستعتمد عليها الدراسة الحالية إجرائيا على النحو التالي:

 التربية الجنسية:-أ

هي نوع من التربية التي تمد الفرد بالمعلومات العلمية والخبرات الصالحة ،واإلتجاهات الصحيحة إزاء 
ا يسمح به نموه الجسمي والعقلي، واإلنفعالي واإلجتماعي مما يؤهله لحسن الجنسية ،حسب م لالمسائ

التعامل مع المواقف الجنسية قصد تحقيق الصحة النفسية والجسمية تال  مراحل حياته المختلفة، وتعرف 
إلجابات المفحو ين عن إستبيان التربية  مدراستنا الحالية على أنها تقيي يالتربية الجنسية إجرائيا ف

 الجنسية، ومن تال  المقابالت التي تجرى معهم.
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 إستراتيجيات مواجهة الضغوط:-ب

هي جملة األساليب المعرفية والسلوكية واالنفعالية التي يستخدمها الفرد لمواجهة المواقف الضاغطة 
الضغوط الجنسية التي  ى،بغية تعديلها أو التخفيف من حدتها ، وفي دراستنا الحالية سنركز عل المتنوعة

يواجهها المراهق في مرحلة التعليم الثانوي،وتعرف إستراتيجيات مواجهة الضغوط إجرائيا على أنها الدرجة 
 inventaire de copingر( ألدلC.I.S.Sالتي يحصل عليها المراهق عند تطبيقه إلتتبار الهوبينغ)

pour situations stressantes : Norman.S.Endller.1998  مواجهة  في المحاور الثال:
 مركزة حو  المش ل، مواجهة مركزة حو  اإلنفعا  ، مواجهة مركزة حو  التجنب.

 المراهقة:-ج

هي مرحلة إنتقالية متدرجة من الطفولة إلى الرشد ، تبدأ بحدو  البلوغ الجنسي و وال إلى النضج الهامل 
ستنا الحالية هي محددة إجرائيا حسب الحاالت تصحبها تغيرات فيسيولوجية ونفسية وإجتماعية ،وفي درا

 المدروسة بالمراهقة الوسطى والمت ترة في مرحلة التعليم الثانوي. 

 حدود الدراسة :-7

 الحدود الم انية : أجرت الدراسة الحالية بثانوية فلوح جياللي ببلدية ماسرة،دائرة ماسرة ،والية مستغانم .  أــــ

 .2020جويلية  14إلى غاية  2020فبراير  12أجري  الدراسة الحالية إبتداءا من الزمانية: الحدود ــــ  ب

ذكر ( من المتمدرسين  1إنا  ،  2( حاالت )3الحدود البشرية : شمل  عينة الدراسة الحالية على)ج ــــ  
 الثانويين بالطور الثاني والثالث.
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 تمهيد  

  فهي عملية تربوية تساعد الناشئة  ،مراحل التربية المختلفة خاللتعتبر التربية الجنسية أمرا مهما 
اإلتجاهات و   ئق و المعارف و المفاهيم و القيمكتساب جملة التصورات و الحقاإالدارسين و المربين على و 

كحقيقية بيولوجية و إجتماعية و العادات السليمة و الصحيحة التي ترتبط بالجنس و السلوك الجنسي 
بهدف تحصين الناشئة و األفراد بالقيم و اإلتجاهات اإليجابية الالزمة لتوجيه الدافع الجنسي في إطاره 

و مساعدتهم على إتخاذ القرارات المستقبلية المسؤولة عن تكوين األسرة السعيدة في إطار القيم  ،الشرعي
 و المعايير اإلجتماعية.

لمراهقين و الشباب أصبحت معقدة و متداخلة في هذا العصر مما يتطلب وجود للجنسية امشكالت الإن 
و ال يتحقق ذلك إال من خالل صياغة  ،تربية جنسية سليمة تعالج هذه المشكالت عالجا شامال و حاسما

مجتمع  إستراتيجية واضحة و محددة ألهداف التربية و التعليم إنطالقا من األسرة إلى المدرسة إلى مشروع
 ككل.

 الجنسية:تعريف التربية -1

 ونشأه.اه وربا فالن أي غذ   وزاد،فيقال ربا الشيء ربوا بمعنى نما ، تعني النماء والزيادة   :التربية لغة

أما التربية في المنظور النفسي اإلجتماعي فتعني السيرورة التي تستهدف تحقيق النمو واإلكتمال لوظيفة 
طريق الممارسة وتنتج عن فعل الممارسة من طرف  آخر ، فهي نشاط  أو مجموعة من الوظائف عن

قصدي يهدف إلى نمو الشخص وإدماجه في الحياة والمجتمع ، ولقد عرفتها منظمة اليونيسكو في مؤتمرها 
أنها منظومة من السلوكيات والتصرفات لتنظيم العالقة بين األفراد  على(1974الثامن عشر بباريس )

 يخدم مصالح المجتمع ويتفق أو يتعارض مع أعرافه تبعا للفترة الزمنية وتتابع األجيال . والمجموعات بما

ومنه فإن التربية تهدف إلى تشكيل الفرد وتنشئته تنشئة سليمة وفق معايير أخالقية وروحية وجسدية 
 سلفا.موجودة 

إال أن الشيء الثابت أن إسهامات التحليل النفسي في  مفهوم الجنسلقد تعددت التعريفات التي قدمت ـــــ 
ع فرويد هذا المفهوم موضوع الجنس قد فتحت األعين واآلذان إلى محاولة فهم طبيعة الجنس ، وقد وس  

ال في ،لإلشارة على أن الليبيدو هو تلك الطاقة الناتجة عن نزوات الجنس تهدف إلى الحصول على اللذة 
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ن هي أوسع من ذلك ألنها يمكن أن تغير النزوة موضوعها عن طريق آلية المعنى الضيق للجنس لك
اإلعالء التي هي أساس أفعال اإلنسان إلى نشاط ثقافي ، علمي ، إجتماعي ، فني .)ميموني وميموني ، 

 (.128 ص،2010

ارها وهذا ال يعني عدم  تحقيق المتعة في إط،لقد خلق هللا الجنس من أجل إعمار األرض  وحفظ النوع 
 المألوف.

إنطالقا من تحديد مفهومي التربية والجنس يمكننا التطرق إلى مفهوم التربية الجنسية من خالل عرض 
 عدة تعاريف تخدم الغرض ، نذكر أهمها :

تعليم كل من الذكر و األنثى وتوعيتهما و مصارحتهما منذ إن يعقال القضايا التي  يقصد بالتربية الجنسية
وتتصل بالزواج حتى إذا شبا و ترعرعا وتفهما أمور الحياة عرفا ما  ،رتبط بالغريزة وت ،تتعلق بالجنس 

فال يجريان وراء شهوة وال يتخبطا في  ،و أصبح السلوك المتميز خلقا لهما وعادة ،يحل وعرفا ما يحرم
 (11ص،2007،طريق منحرف".)موسى

 :ا العلمي الحديث ناحيتين أساسيتين هما" أن التربية الجنسية تشمل في معناه (:1975يرى البهي السيد)
الحقائق الجنسية الصحيحة و الرعاية الجسمية التي تساعد الفرد على تكوين إتجاه سوي يقوم على تلك 

  بمعايير الجماعة و قيمها الخلقية و إطارها الثقافي ".  في سلوكه و يرتبط ارتباطا مباشراالحقائق و يؤثر 
 (21ص،2010،) الزعبي 

: " هي إعطاء الطفل الخبرة الصالحة التي تؤهله كحسن التكيف في المواقف  حددها األستاذ القوصيكما 
الجنسية في مستقبل حياته و يترتب على إعطاء هذه الخبرة أن يكسب الطفل إتجاها عقليا صالحا تجاه 

 ( 11  ص،2010 ،المسائل الجنسية و التناسلية ". ) حمزة و خطاب

أن التربية الجنسية :"هي نوع من التنشئة االجتماعية التي تمد الفرد بالمعلومات  (1988ويرى هرمز )
العلمية و الخبرات الصالحة و االتجاهات السليمة إزاء المسائل الجنسية بقدر ما يسمح به نموه الجسمي   

 ،ير اإلجتماعية و المعاي ،وفي إطار التعاليم الدينية  ،والفسيولوجي  والعقلي و اإلنفعالي و اإلجتماعي 
والقيم األخالقية السائدة في المجتمع مما يؤهله للتوافق في المواقف الجنسية و مواجهة مشكالته الجنسية 

 (123 ص، 2010،في الحاضر و المستقبل مواجهة واقعية تؤدي إلى الصحة النفسية " )الزعبي  
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مسائل التربوية التي يترتب عليها إعداد التربية الجنسية على "أنها هي جميع ال و ذهب جرنبرج إلى تعريف
الناشئين لمقابلة جميع مشكالت الحياة التي يكون مركزها الغريزة الجنسية و التي تظهر في صورة من 

أبسطها  ،و تشمل هذه المشكالت مدى واسعا من خبرة اإلنسان ،الصور في خبرة كل إنسان عادي 
المسائل األولية المتعلقة بالصحة الجنسية و أعقدها المشكالت الجسمية و اإلجتماعية و النفسية التي 

-209 ص ص، 2011،تتعلق من قريب أو بعيد بالسعادة الزوجية و حياة األسرة بوجه عام". ) الجبالي
210)  

عدة زوايا إال أنها تتفق على ضرورة  أن التعاريف السابقة قد تناولت مفهوم التربية الجنسية من نالحظ
تزويد الطفل الذي بلغ سن التمييز بالقواعد والمعلومات الكافية التي تنظم سلوكه الجنسي لمواجهة المواقف 

 ه.الجنسية و التناسلية التي يمكن أن تعترض حياته مستقبال دون المساس في سيرورة نمو 

على أنها مجموعة  المعلومات والحقائق العلمية  يةويمكننا أن نخلص  بتعريف شامل للتربية الجنس
المتعلقة بالجوانب التناسلية  التشريحية والبيولوجية  التي يجب أن نقدمها للناشئة بهدف تبصيرهم بالمسائل 
الجنسية وكيفية مواجهتها ، على أن يتم ذلك في إطار القيم الدينية واألخالقية وما يتفق مع  النظم 

 ئمة .اإلجتماعية القا

لقد إخترنا مصطلح التربية الجنسية على غرار مصطلح الثقافة الجنسية ألننا نرى أن التربية الجنسية ــــ 
أعم وأشمل من الثقافة الجنسية بحيث هذه األخيرة تمدنا بالمعلومات المتعلقة بالجنس فقط ،أما التربية 

تجاهات اإليجابية لدى األفراد تعتني ببناء  اإلالجنسية فتعتبر جزءا حيويا من عملية التربية بأكملها فهي 
 يتماشى مع النمو الجسمي والعقلي نحو المعلومات الجنسية وتوجيههم إلى التعامل الصحيح معها بما

اإلجتماعية ، مما يضمن لهم إشباع  و والجنسي لديهم في إطار المعايير األخالقية والدينية ،اإلنفعاليو 
 عن اإلثارة الجنسية وما يترتب عنها من نتائج سلبية .رغباتهم بشكل مشروع بعيدا 

 أهمية التربية الجنسية :-2

إذ أن التربية الجنسية  ،إن التربية الجنسية ال تقل أهمية عن أنواع التربية األخرى الدينية و الفنية و غيرها
اب العالقات الجنسية فموضوعها يهم اآلباء لتعريف أبنائهم آد ،ضرورة ال غنى عنها لكل فرد في المجتمع

كما يهم المراهقين أنفسهم الذين يشعرون بإلحاح الدافع الجنسي و ميلهم إلى  ،و معاييرها و قوانينها
و لهذا يجب أن تكون  ،كما يهم األطفال أيضا ،الجنس اآلخر و ال يعلمون ما يجب عليهم أن يفعلوا



التربية الجنسية                                                                             الفصل الثاني:  
 

 
25 

حيث أكدت توصيات المؤتمر العربي  ،المجتمع التربية الجنسية تنفيذا تربويا وفق خطة علمية مدروسة في
( على ضرورة العمل لنشر الثقافة األسرية بما في  1970األول للصحة النفسية المنعقد في القاهرة عام ) 

ذلك الثقافة الجنسية منذ سن مبكر في إطار التقاليد و العادات الخاصة بمجتمعنا لما لهذه الثقافة من أثار 
 ( 125 ص،2010 ،د و األسرة. ) الزعبيبناءة في تكوين الفر 

و من هنا تكمن أهمية التربية الجنسية في مساعدة األطفال و المراهقين على مواجهة مشكالتهم الجنسية ـــــ 
جتماعية و ذلك لضمان الفهم إلبشكل واقعي و إدراكهم للحقائق المتعلقة بالجنس من الناحية البيولوجية و ا

لهذا ال بد أن تتم عملية التربية الجنسية بشكل تدريجي وفق مراحل النمو  ،بالجنسالمتكامل لكل ما يتعلق 
 ن يتم ذلك في األسرة و المدرسة و المؤسسات االجتماعية.أو  بها الفرد،التي يمر 

 أهداف التربية الجنسية:ـــــ 3

والجنسية التي تحدث أثناء فترة تسعى التربية الجنسية إلى تحقيق أهداف هامة تخدم التغيرات الفسيولوجية 
 المراهقة عند الذكور واإلناث على حد سواء وهي كالتالي:

تزويد الفرد بالمعلومات الصحيحة عن ماهية النشاط الجنسي وذلك من خالل معرفة أجزاء الجهاز ـــــــ 
ي وهدفه ويكون تصال الجنسإلالتناسلي عند كل من الذكر واألنثى وكيفية عمل كل منهما ومعرفة حقيقة ا

 . (12-11ص ص،2008 ،)موسىواإلناث.ذلك بالتدريج وبشكل يتناسب مع عمر الذكور 

تجاهات سليمة نحو األمور الجنسية   إتعليم الفرد األلفاظ العلمية المتصلة باألعضاء التناسلية و تكوين ـــــ 
العالقات اإلنسانية السليمة و مبادئ نمو والنمو الجنسي و التكاثر و الحياة األسرية و ذلك بما يتوافق مع 

 .( 126 ص،2010 ،الشخصية. ) الزعبي

تهذيب سلوك الذكور و اإلناث و تربية أخالقهم من خالل التوجيهات األخالقية الخاصة بآداب السلوك ــــــــ 
 . (12 ص،2008 ،الجنسي و تجنب المثيرات الجنسية. )موسى

ين الجنسين على أساس الفهم الدقيق و التقدير الكامل للمسؤولية ضمان إقامة عالقات سليمة بــــــ 
جتماعية للسلوك الجنسي ووقاية الفرد من أخطار التجارب الجنسية غير الشرعية و ذلك إلالشخصية و ا

 . (126 ص،2010 ،بدافع إلحاح الرغبة الجنسية. )الزعبي
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متناع المؤقت عن ن اإلأو  ،مدنس في الحرامن الجنس مقدس في الحالل و على أ تعريف المراهقــــــ 
ضبط على حترام الفرد لذاته و تعوده إو لكن له مزايا كثيرة منها  ،تصال الجنسي و تأجيله ليس ضارااإل

 ص،2010 ،جتماعيا. )زغيرإالنفس و التعفف و تحكيم العقل في الشهوة و الرضا عن النفس دينيا و 
178) 

رعب الشباب و يرغمهم على الصالح. نتشار األمراض الجنسية على أمل أن ي  بية إلالتوعية باآلثار السلـــــــ 
 (31 ص،2010 ،)حمزة و خطاب

و تصحيح المعلومات الخاطئة  ،تحذير المراهقين و الشباب من النظريات و األفكار الكاذبة عن الجنســــــــ 
 ،و تشجيع المراهقين و الشباب على طرح أفكارهم و أرائهم عن الجنس. )موسى ،حول حقيقة الجنس

 (12 ص،2008

حترام الرأي إو منها  ،ترمي التربية الجنسية إلى إعطاء الناشئ أسسا للضوابط اإلرادية للسلوك الجنسي ــــــ 
النتائج القانونية                و معرفة ،و تذوق اآلداب الجنسية و تقديرها ،العام المتعلق بالمسائل الجنسية

و تقليد بعض األشخاص المثاليين  ،جتماعيةإلجتماعية و الطبية و الشعور بالمسؤولية الشخصية و اإلو ا
 (210 ص،2011 ،و التعفف الرقيق المناسب. )الجبالي

عمل إال بما بحيث ال يقوم ب ،تنمية الضمير الحي عند الفرد فيما يتعلق بممارسة أي سلوك جنسيــــــ 
كما يتماشى مع التعاليم ، حترامه لذاته و يظل راضيا عن نفسه في المستقبل دون اإلضرار بأحدإيشعره ب

 . (126ص ،2010 ،الدينية و المعايير األخالقية. )الزعبي

وتوجيهه إلهتمامات ـــــ توفير األجواء الصالحة لحماية المراهق من اإلنحرافات والممارسات الخاطئة 
 ( . 63، ص 2010) المصري وعمارة ،  وعة ، وتوجيه طاقته إلى الرياضة واألعمال النافعة .متن

كتمالها إا ال يمكن ذل ،تجمع التربية الجنسية بين أوجه من التربية الخلقية و التربية الصحية ،بصفة عامةو 
هي عملية تدريجية بطيئة تشمل العناية الصحية و التوجيه السليم  ، بلبتكتل عناصرها في وقت واحد

 التعليم المنهجي و حسن المثال.و 
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 مراحل التربية الجنسية:ـــــ  4

إن ما يحدث من تعليم بعض المعلومات في السنوات القالئل األولى من الحياة أمر له أهمية أساسية في 
و إن الحقائق الفسيولوجية الرئيسية ينبغي أن يفهمها األطفال فهما  ،تجاه نفسي سليم نحو الجنسإتكوين 

تاما قبل أن  تدهمهم فترة المراهقة. و ال يقل ذلك في األهمية إذا أرجأنا توضيح حقيقة األمور الجنسية 
ن غالبية البنين و البنات في العصر الحديث إف ،للبنين و البنات حتى يبلغوا الرابعة عشرة من عمرهم

هناك صعوبة في تحديد سن  ،مةلتقطوا معلومات كثيرة من هنا و هناك و جلها معلومات مسم  إونون قد يك
إذ يجب أن تستمر عملية التربية  ،ن تحدد سن معينة للتربية الجنسيةأفال يمكن  ،معين للتربية الجنسية

 ( 36-35 ص ص،2010 ،الجنسية من المهد إلى اللحد. ) حمزة و خطاب

 لى المراحل التالية:عن التربية الجنسية تقوم إما تقدم ف على او بناء

ستئذان و آداب يجب تلقين األوالد آداب اإل ،سنوات التي تسمى بمرحلة التمييز 10إلى  7ما بين ـــــ 
 النظر.

يجب تجنيب األوالد ذكورا و إناثا من كل  ،سنة التي تسمى بمرحلة المراهقة 14إلى  10ما بين ـــــ 
 ات الجنسية.اإلستثار 

يجب تعليم الذكور و اإلناث آداب االتصال  ،سنة التي تسمى بمرحلة البلوغ 16إلى  14ما بين ــــ 
 الجنسي في حالة ما إذا كانوا مهيئين للزواج.

و في مرحلة الشباب يجب تعليم الجنسين آداب االستعفاف في حالة ما إذا كانت هناك صعوبات ـــــ 
 (124-123 ص ص،2008 ،الزواج. )موسىوعقبات تحول دون 

أال و هما  ،نتباه إلى مسألتين مهمتين تتعلق بمراحل التثقيف الجنسيال بد للوالدين اإلنرى أنه  و من هنا
 ستمرارية في التثقيف الجنسي.حترام الفئات العمرية و اإلإ

التساؤل أكثر من معرفة األجهزة بن إلإن هذه السن ال تخول لو فالتربية الجنسية تبدأ منذ سن الثالثة، 
  ،ليتطور السؤال عن الخلق و الوالدة في سن السادسة ،التناسلية و الفوارق الجنسية بين الذكر و األنثى

قد تستمر في التطور إلى أن يصل إلى سن المراهقة التي تستدعي من األبناء معرفة شاملة و مفصلة و 
 بل و كافة أعضاء الجسم في هذه الممارسة. ،ناسليةعن الممارسة الجنسية و وظائف األجهزة الت
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أما األسئلة التي تطرح في السن الحرجة فهي تتعلق بمكان الممارسة الجنسية الحميمية لدى الفتاة و كيفية 
و هنا يجب  ،فض غشاء البكارة و قد تتطور بمرور السن إلى أن تصل إلى كيفية إشباع الرغبة الجنسية

 ذه الفترة في ترسيخ الموقف الشرعي في أذهان األبناء.على اآلباء إستغالل ه

إن اإلنسان قد يفشل في كثير من األحيان في حياته الجنسية ألنه ال يتطرق إليها بنوع من الراحة 
 -169 ص ص،2009 ،نه يكتشف ذلك العالم بشكل صدامي. ) نصرإبل  ،اإلطمئنان و المعرفةو 

170 ) 

هذا التحديد للمراحل المذكورة أعاله يحتاج إلى إعادة نظر و دراسة من جديد  أننا نرى من وجهة نظرنا إن
ختلطت ببعضها البعض  وبات األوالد يعرفون كل هذه العالقات بصورة مبكرة عن طريق إاألمور قد  ألن

 اإلعالم واألنترنت ورفقاء السوء وفي ظل غياب المراقبة الوالدية وضعف الشعور بالمسؤولية.

 األسرة في التربية الجنسية: دورــــــ 5

و تؤدى بالروح  ،يجمع الباحثون على أن التربية الجنسية يجب أن تبدأ من المنزل وتستمر في المدرسة
تجاهات الجنسية لدى الطفل إلحيث أن الميول وا،وهي تبدأ بعد الوالدة مباشرة ،العلمية الصحيحة الهادئة

كما أن أسلوب األب واألم في التعامل مع بعضهما ،قبل أن يولدجاهات والديه وميولهما نحوه إتتتأثر ب
وعلى الرغم ،يجابية أو السلبية لديه في المستقبل تجاهات الجنسية اإلالبعض يلعب دورا هاما في تكوين اإل

 أن القوى الجنسية تعمل منذ إال  ،من التغيرات الفسيولوجية الظاهرة للبلوغ الجنسي تبدأ في فترة المراهقة 
لذا يجب على اآلباء واألمهات تقديم إجابة عن كل التساؤالت الجنسية التي يطرحها أبناءهم ،لطفولةا

 ،وبناتهم دون زجر أو نهر كل حسب مستواه العمري وذلك حرصا على وصول المعلومات الصحيحة لهم 
ء مفاهيم وأفكار ستفسارات فإنها حتما ستؤدي إلى نشو إلوال شك أن التكتم وعدم فسح المجال لمثل هذه ا

 ( 14- 13 ص ص، 2008ى،خاطئة وشاذة حول هذه الموضوعات.)موس

نه من الواجب على اآلباء واألمهات أن يكون لديهم وعيا حقيقيا بالتطور اإلعالمي الذي يسعى البعض إ
رهم لذا يجب تزويد األبناء بما يحتاجونه من ثقافة جنسية تتناسب مع عم ،منه إلى نشر الفساد األخالقي 

 الزمني بدال من الحصول عليها عن طريق األصدقاء أو الكتب أو المجالت أو األنترنت .

إن على األهل تقديم التربية الجنسية بشكل مبسط وسليم وبالتدرج حسب المراحل العمرية حتى يصل 
ت الجنسية نحرافاإلوتبيان بعض األمثلة عن الشذوذ وا تصال الجنسي  إلاألبناء إلى مرحلة معرفة حقيقة ا
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( بقوله :"إن تجاهل 2008ده الدكتور "رشاد" في كتابه الجنس والصحة النفسية )وهذا ما أك   ،وعواقبها 
دور الغريزة الجنسية وتأثيرها سوف يؤدي إلى عواقب وخيمة وشذوذ في سلوكات وتصرفات المراهقين ." 

راسخة على أن التربية الجنسية  ومنه أصبح من الضروري أن يصل اآلباء والمربين إلى تكوين قناعة 
ولقد تنبه الكثير  ،جزءا من العملية التربوية والتي من خاللها يتعلم الفرد الحياة وتنمو شخصيته نموا سليما

من الباحثين لهذه المشكلة وأكدوا على الدور الذي يجب أن تقوم به األسرة في توجيه السلوك الجنسي عند 
درجة تنطلق من أساس صحيح يتمثل بإعطاء تعريفات عامة ثم تبيان المراهق عبر تربية متوازنة مت

ص ،2008 ،)موسى .نحراف الجنسي على الصحة والعقل والتفكيرإلوظائف األعضاء التناسلية وخطورة ا
( ولكن األمر ال يتوقف عند هذا الحد وإنما يتعدى إلى تمكين الشباب من خالل التربية  16 -15 ص

لتدابير التربوية التي يمكن أن تعينهم بكيفية التهيؤ لمواجهة مشكالت الحياة التي كتساب اإالجنسية إلى 
 تتمركز حول الدافع الجنسي .

إن األدلة الشرعية كلها تدعوا اآلباء والمربين إلى مناقشة القضايا المتعلقة بأعضاء التناسل والجنس 
نه من خالل التربية الجنسية يستطيع ،إوب والغريزة الجنسية بل إن المناقشة والتوعية قد تصل إلى الوج

باإلضافة إلى استيعاب الحقائق والمعلومات المتصلة  ،األبناء مناقشة اآلباء وطرح األسئلة ومصارحتهم 
 حتالم والعادة السرية...الخ اإل،بالجنس في مرحلة الصبا كالبلوغ 

  الجنسي: التثقيف عملية أمور أثناء عدة إلى نتباهإل ا آلباءا على ومنه

ضرورة إعطاء المعلومات الجنسية مبسطة وعلمية مناسبة وبلغة هادئة منطقية بعيدة عن اإلثارة ــــــ 
 (.05 ص،2010واإلبتدال.)البهجوري،

 الصدق في الجواب عن األسئلة التي يطرحها األبناء .ــــــ 

 التكوين الشخصي للفرد . إحترام اإلطار األخالقي الذي يحيط بموضوع الجنس والذي يؤثر فيــــــ 

حترام الفئات العمرية والتحاور إعدم التحرج من الحوار حول موضوع الجنس مع األبناء مع ضرورة ـــــــ 
 معهم بطريقة مبسطة تمكنهم من الفهم دون الخوض في التفاصيل خالل السنوات األولى.

 سية .ستمرارية في التثقيف الجنسي الذي يخدم التربية الجنإلاــــــ 
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يفضل أن يتكلم األب مع إبنه  في األمور الجنسية واألم مع إبنتها وعلى الوالدين أن يأخذوا بعين ــــــــ 
 عتبار بعض األمور .إلا

 البد من مراقبة لعب أبنائهم مع بعضهم البعض وخاصة في خلواتهم .ـــــــ 

ها في المجالت و األقران ،التلفاز واألنترنت عدم التهرب من األسئلة ألن ذلك سيدفع األبناء للبحث عنــــــ 
 ولألسف هذه الوسائل تصور الجنس بصورة رديئة وعدوانية . 

 الحرص  على التفرقة في المضاجع بين األبناء .ــــــ 

فطبيعي أن يستشعر األبناء دفء  ،إظهار العواطف والمشاعر اإلنسانية األبناء فيعدم التحفظ أمام ـــــ 
المشاعر بين الوالدين من خالل الكلمات التي يتبادلها الوالدين دون خجل حتى يتعلم األبناء فضل دفء 

 (167ص ،2009)نصر، .واالنتماءالعالقة الزوجية والدفء العائلي 

 دور المدرسة في التربية الجنسية :-6

جل تزويد األطفال والمراهقين أوذلك من ،التربية الجنسيةتعتبر المدرسة المكملة لألسرة في مهمة 
ستفتاء حول من يقوم بالتربية إنجلترا حيث تم إجراء إوفي دراسة أجريت في "ويلز" ب ،بالمعلومات الجنسية 

ولهذا يمكن ،الجنسية ؟ وكانت النتائج أن من اآلباء يقررون أن المدرسة يجب أن تضطلع بهذا الواجب 
نتهاءا بالمدرسة والثانوية ذات أهمية كبيرة في إبدءا من الروضة و  ،ة بمراحلها المختلفة عتبار المدرسإ 

وما هي سبل التسامي  وذلك لتعليم المراهقين كيف يواجهون الدافع الجنسي،القيام بمهمة التربية الجنسية 
الميل لمشاهدة األفالم الجنسية . أو ،واإلعالء بهذه الطاقة بدال من التفكير الدائم بأحد أفراد الجنس اآلخر 

فالروضة تساعد األطفال التعرف على عملية التوالد عند القطط واألرانب مثال وأيضا تدريبهم على األدوار 
 والعادات السلوكية التي تختص بالجنس الذي ينتمي إليه الطفل.

واألنوثة عن طريق الطيور  أما المدرسة االبتدائية فتنمي مدارك التالميذ في ما يتعلق بمعنى الذكورة
وتنمي لديهم حب التعاون نحو بعضهم ،يجابية تجاهات اإلكما تشجع عندهم اإل،والحيوانات واإلنسان 

 جتماعية المختلفة .البعض من خالل األنشطة الثقافية واإل

حلة المراهقة حيث يكون التالميذ في مر ،أما في المرحلة اإلعدادية والثانوية فيكون دور المدرسة أكثر أهمية
 ويمكن إيجاز دور المدرسة اإلعدادية والثانوية في التربية الجنسية بما يلي :
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وعملية ،تزويد التالميذ بالحقائق العلمية البيولوجية المتعلقة بتكوينهم ونمو وظائف أعضاءهم التناسلية -
ن تغيرات و صراعات وتقبل ما يرافق ذلك م،والخصائص  الجنسية األولية والثانوية ،النضج الجنسي 

واألفالم الخاصة بعمليات  ،ولهذا يمكن لمواد علم األحياء ،ومشكالت في حالة النضج المبكر أو المتأخر،
وما يترتب على الزواج المبكر من متاعب ومشكالت بسبب ،الحمل والوالدة توضيح الوظائف الجنسية 

نحراف الجنسي من أمراض خطيرة جسمية اإلأو ما قد يسبب ،قتصاديا إنفعاليا و إستعداد المراهق إعدم 
 (129-128 ص ص،2010 ،ونفسية .)الزعبي

كما تساعدهم على تكوين ،تبصير المراهق بالصراعات النفسية المتعلقة بالجنس واإلشباع الجنسي -
نفعالي والنضج العاطفي لكل ستقالل اإليجابية لدى كل من الجنسين نحو اآلخر وتحقيق اإلإتجاهات إ

      نجازا كبيرا في مساعدة المراهقين في تخفيف حدة الصراع لديهم  يحقق إويمكن لإلرشاد النفسي أن ،منهما
( أن المرشد النفسي يقوم 1972)   Westومواجهة المشكالت الجنسية وفي هذا الخصوص ترى واست

 بدور فعال في التربية الجنسية.

ية والدينية أن تعالج مشكلة التعارض بين إشباع جتماعيمكن للمدرسة من خالل المواد الثقافية واإل-
الدوافع والقيم وتعمل على مساعدة المراهقين بضرورة التوافق مع قوانين المجتمع وتقاليده .كما تستطيع من 
خالل المواد التربوية تعليم المراهقين كيف يكونوا أباء وأمهات ،وتقديم الحقائق الكثيرة عن طبيعة النمو في 

 يفية تربية الطفل .الطفولة وك

لتعبير عن اجل إتاحة الفرصة للمراهقين أكما تقوم المدرسة بتنظيم عقد ندوات من حين آلخر من -
والتربية ورجال الدين  ،مشكالتهم ومناقشتها مع عدد من المختصين في مجال علم النفس ،والطب النفسي

كز اإلرشاد النفسي في المدرسة والتي يعمل ستشارة الفردية في مراباإلضافة إلى مساعدة المراهقين في اإل
 جتماعيين والتربويين لهذا الغرض .ختصاصيين النفسيين واإلفريق  من اإل

المراهقون، عقد ندوات خاصة تضم اآلباء والمعلمين والمراهقين وذلك لتناول المشكالت التي يتعرض لها -
 (130ص، 2010،قتراح الحلول بشأنها.)الزعبيإعلى مناقشتها و  لوالعم

نه بالرغم من قيام أ( :"2010حمد الخطاب )أ وهذا ما يراه الدكتوران "احمد عبد الكريم حمزة ومحمد
الوالدين بدور التربية الجنسية فلن نستطيع أن نغفل أهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به المدرسة في هذا 

جنسية على عاتقها ووسيلتها لتحقيق ذلك م على المدرسة أن تأخذ أمر التربية الوذلك يتحت  ،السبيل 
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مدرسون لديهم المعلومات الضرورية أو على األقل لديهم القدرة والفرصة على تزويد أنفسهم بها ولديهم 
ا يتحتم على القائمين بأمر ، لذخبرة طيبة في إختيار األساليب لتوصيل هذه المعلومات إلى التالميذ 

رسوا موضوعات المنهج دراسة تفصيلية حتى يتدبروا خير الطرق التربية الجنسية في المدرسة أن يد
 (40ص ،2010 ،لعرضها ")حمزة وخطاب

فمن المؤكد أن عددا كبيرا من المراهقين يحصلون على معلوماتهم الجنسية من أصدقائهم أو من مواقع 
ذا ال بد من جل هأومن ،  وقد تكون هذه المعلومات غير صحيحة ومظللة ،االنترنت ووسائل اإلعالم 

حتى ال يكونوا ضحية  ،تضمين المناهج المدرسية الثقافة الجنسية لتزويد الطالب بالمعلومات الصحيحة 
المعلومات الخاطئة التي يتلقونها من جهات مختلفة و خاصة أن الكثير من المجتمعات ومنها مجتمعنا 

 العربي تتصف بالمحافظة و الحذر فيما يتعلق بالتربية الجنسية .

ر ذلك على ث  أا مم   1935عتراف بأهمية هذه التربية منذ عام سبق دول العالم في اإلأوقد كانت "السويد" 
ولهذا ترى هذه المجتمعات المحافظة ضرورة إدخال موضوع ، تطور مناهجها و خاصة كتب األحياء 

 في  بهذه المعلوماتالتربية الجنسية ضمن مناهج الدراسة في جميع مراحل التعليم حتى ال يفاجئ الفرد 
 . (125 ص،2010،بتدائية واإلعدادية .)الزعبيإلا

 التربية الجنسية في اإلسالم :-7

ويعد الجانب الجنسي  ،رشد اإلسالم المربين إلى كل الجوانب التربوية حتى يطبقونها وفقا لما جاء به ألقد 
ونذكر في هذا المقام ما  ،من بين هذه الجوانب الذي له مثل الطعام والشراب أحكاما إسالمية خاصة به

كان يفعله سيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مع ما كان يطرح من أسئلة جنسية من قبل الصحابة 
ويجيبهم  ،عن المشكالت الجنسية ويسألونه عنها فنراهم يحدثونه صلى هللا عليه وسلم  ،رضوان هللا عليهم

حتى قالت السيدة  ،نه ال يجوز الخوض في مثل هذه األمور أدون أن ينهرهم أو يصدهم أو يخبرهم 
عائشة رضي هللا عنها عن نساء األنصار اللواتي كن يسألن الرسول صلى هللا عليه وسلم في المسائل 

لم يكن يمنعنهن الحياء أن يتفقهن في الدين " أخرجه مسلم  ،رنساء األنصا ،الجنسية :" نعم النساء 
 (13 ص، 2008 ،)موسى

إن التعاليم اإلسالمية تتوجه إلى النفس اإلنسانية قاطبة مخاطبة إياها بكل مكوناتها معترفة بكل دوافعها 
سانية هي ( :" طريقة اإلسالم في معاملة النفس اإلن1986ومنظمة لها وفي هذا يقول الداعية "قطب")
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كما يشير في كتابه ، وعدم كبتها في الالشعور "  ،طرية كلها من حيث المبدأ فعتراف بالدوافع الاإل
يعترف بهما بل ستمتاع بالطيبات وال اإلحساس الجنسي إل"شبهات حول اإلسالم ":"إن اإلسالم ال يمنع ا

صراحة "ثم يبين كيف ينظم اإلسالم هذه الشهوة فيقول :" وإنما يطلب اإلسالم من هذا الشاب أن يضبط 
، يضبطها في وعيه وبإرادته...أي يعلق تنفيذها إلى الوقت المناسب  ،هذه الشهوات فقط دون أن يكبتها 

 ومن هنا كانت حكمة الصوم في اإلسالم" .

خذها اإلسالم لحماية الفرد من مزالق الجنس إت( عن الوسائل التي  2002كما يتحدث "الصواف" ) 
 فيقول:

" شرع اإلسالم وسائل متعددة يجب على الوالدين الحرص على إتباعها في تهذيب الغريزة الجنسية عند 
 ة:األوالد " و يعدد بعد ذلك تلك الوسائل شارحا إياها،و نكتفي في هذا المجال بذكر عناوينها الرئيسي

ستر  ،التفريق بين األوالد في المضاجع ،ستئذان غض البصر و آداب اإل ،منع المثيرات الجنسية
نحرافات إلالترهيب من عاقبة ا ،لتزام الحجاب و عدم التبرجإ ، ختالطإلمنع الخلوة باألجنبية و ا،العورة

بواب الحوار مع األوالد التركيز على دور العبادة و شغل الفراغ. ثم يتحدث عن ضرورة فتح أ ،الجنسية
ستخدام إمع عدم  ،أو عندما يعانون من مشاكل جنسية ،عند الشعور أنهم يمارسون عادات جنسية شاذة

و يتم ترسيخ منهج اإلسالم في التربية الجنسية عن طريق العلم بأحكام الشرع  ،القمع و العنف معهم
 معرفة ما يحل و ما يحرم.و 

جل تحقيق التوازن أر لبناء اإلنسان و طبيعته و متطلباته الفطرية و من ففي إطار هذا المفهوم و التصو 
عتبر اإلسالم الغريزة الجنسية إحدى الطاقات الفطرية في هذا إ و قد في سد حاجاته النفسية و البدنية 

جل تحقيق أهداف سامية جراء أالتركيب ويجب أن يتم تنظيم و ضبط تصريفها ال إطالقها و ال كبتها من 
 نذكر أهمها:                                                                            في مكانها تفريغها 

عقد أواصر المودة و الرحمة بين الرجل و المرأة و هذا ما تشير إليه اآلية الكريمة " و من آياته أن خلق -
( والسكن في هذه 21اآلية :نوا إليها و جعل بينكم مودة و رحمة " )الروم ، لكم من أنفسكم أزواجا لتسك

ضطراب و القلق الناتجين إلستقرار و هو نقيض اإليعني الطمأنينة و ا ،اآلية مقدم على المودة و الرحمة
 عن الكبت من ناحية  والتفريط في العالقة الجنسية من ناحية أخرى.                       
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و صنع الرجال و هو مناط   تكوين األسرة و ذلك لتحقيق األمن و الراحة و السعادة و بناء األجيالــــــ 
 جتماعية.                                                                                  إلا المسؤولية

من ثم يتسلسل الحب من األسرة الصغيرة إلى  و ،ستمرار النوع اإلنساني و تكاثرهإخصاب الحياة إلــــــ 
 األسرة اإلجتماعية الكبيرة.

ة المطلقة تحقيقا للراحة إستفراغ الطاقة الجنسية في أسلوب بعيد عن البهيمية المحضة و الفوضوي ــــــ
 والحسية عند الطرفين . النفسية

دنيوية و حيوانية الجنس. ) حمزة و أن يظل الحب عنوانا مهيمنا يسمو بروح اإلنسان و جسده عن ـــــ 
 (80 -79 ص ص،2010 ،خطاب

بل تتناول المشكلة تناوال  ،إن النظرة اإلسالمية لمشكلة الشباب نظرة صادقة واقعية ال تتجاهل الحقائق
و يرى اإلسالم أن الحل األقوم  ،دقيقا و تقدم لها عالجا يتناسب مع ظروف كل مجتمع و إمكانياته

نحراف و العبث في المحاوالت الغير مشروعة إلهو الزواج الذي يريح المجتمع من المشكلة الغريزة 
للتنفيس عن الكبت و الخروج من دائرة الحرمان، و لذلك يتجه الخطاب في القرآن الكريم إلى الجماعة 

الحين من نكحوا األيامى منكم و الصأالمسلمة أن تيسر الزواج لأليامى و تعينهم عليه لقول هللا تعالى " و 
 ( 22 ، اآلية :عبادكم و إمائكم ". ) النور

يقول الرسول )ص(: " يا معشر الشباب  ، و من هنا يعد الزواج المبكر بابا من أبواب الرجولة و الكفاح
من إستطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر و أحصن للفرج ". و هذا ما يؤكده عاطف 

اس إلى الشرع اإلسالمي لوجدوا أنه جاء بمفاهيم تنظم العالقات ( بقوله: " لو رجع الن2008الزين)
و يحرم أية عالقة جنسية خارج  ،يجابيا من خالل نظام الزواج الذي يحقق اإلشباع الجنسيإالجنسية 

جتماعي و لم يقم إقتصادي أو إ(. فإذا لم يتيسر الزواج بسبب 312 ص،2008 ،نطاق الزواج". ) الزين
 ،ن اإلسالم يدعو النشء ليتسامى و يتعفف و يتطهر و لكن ال يكبتإو الشباب فالمجتمع بواجبه نح

 ،فاإلحساس بالغريزة ليس إثما و تمني إجابتها بالطريق المشروع ال حرج فيه إنما  يرتبط بالوقت المناسب
وسف) ن الكريم المثل األعلى لعفة الشباب في هذه البطولة النفسية التي تتجلى في قصة يآثم رسم القر 

عليه السالم ( و جعلها نموذجا رائعا إلنتصار العقل عن الهوى و قوة اإلرادة في وجه وساوس الشهوة " 
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ستعصامه آية لما يثمره اليقين باهلل إ( و كان في 32 ، اآلية :ستعصم " ) يوسفإلقد راودته عن نفسه فو 
 و الخوف من عقابه.

لقد جاءت أحاديث نبوية كثيرة تزخر بما كان يوجهه الرسول )ص( إلى الشباب من الحث على العفة 
أال من  ،ال تزنوا ،التوجيه إلى المصابرة و لهم أرفع الدرجات كقوله :  " يا شباب قريش إحفظوا فروجكمو 

لى ألوان كثيرة من الدعوة حفظ فرجه فله الجنة ". و تلك إشارات إلى التوجيه النفسي التي تهدي بدورها إ
و من الوجهة السلوكية يصرف اإلسالم الشباب إلى أن يستغلوا طاقاتهم في ما يعود على  ،اإلقناعو 

و لذلك كان عمر بن الخطاب )رضي هللا عنه( يقول: " علموا أوالدكم  ،أنفسهم و أمتهم بالخير و النماء
 ثبا" .و الرماية و ركوب الخيل و مروهم فليثبوا على الخيل  

و إن األمر متروك للمجتمع ليختار الشباب وجوه النشاط و العمل التي تحقق اإلعالء و التسامي بالغريزة 
 و تصريف الطاقة.

 دور وسائل اإلعالم في التربية الجنسية :-8

يجابية أو سلبية إو تكون النتائج  ،تؤدي وسائل اإلعالم دورا رئيسيا في توصيل المعلومات عن الجنس
ء على المبادئ التي تقوم عليها هذه الوسائل و مدى مراعاتها ألعمار األفراد و للحشمة و اآلداب بنا

و كان الحوار  ،و كان أول من فكر في هذا األمر هيئة اإلذاعة البريطانية في أواخر الستينيات ،العامة
يون بهذا األمر مع و من هم الصغار المعن ،منصبا على كيفية و ماهية البرامج التي ستقدم للصغار

ستعانة بعلوم و تمت اإل ،تفاق على أن يكون الهدف هو تقريبهم نحو التربية الجنسية بشكل تدريجيإلا
تفاق على أن يكون عمر األطفال األحياء ووظائف األعضاء و الصحة كمدخل للتربية الجنسية و تم اإل

العاشرة ألن الطفل في هذا العمر يكون  الذين يتلقون مثل هذه البرامج يتراوح ما بين سن  الثامنة و
 ،لتزام بما تبثه من أشرطةجبر اإلذاعة البريطانية أحدا من المدارس اإلو لم ت   ،ستطالعفضوليا و محبا لإل

و بعد تهيئة األشرطة تم عرضها على اللجان و بعدها على األهالي حتى يقرروا ما إذا كانوا موافقين على 
و أخيرا تمت الموافقة على ذلك و هاهي أشرطة الموسوعة  ،أن يشاهد أوالدهم مثل تلك األشرطة

 ،جنسية. ) موسىالبريطانية بمختلف موضوعاتها تبتاعها عدة مدارس إلكساب الطفل أصول الثقافة ال
 .( 15 ص،2008
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حتى  ،ن ذلك يضع على عاتقها مسؤولية خطيرةإو إذا كان ألجهزة اإلعالم التأثير الكبير على المراهقين ف
تجاهات المرغوب فيها و حتى يكون تأثيرها متناغما و ليس متعارضا مع تأثير يكون تأثيرها في اإل

تزام إلر اوب إن تعمل وسائل اإلعالم ضمن إطاالمدرسة و كالهما من مؤسسات المجتمع. و المطل
ستخفاف و اللعب على غرائز الجمهور و التركيز على الكسب المادي. جتماعي العام بعيدا عن اإلاإل

 ( .377 ص،،2009كفافي )

( أن بعض  وسائل اإلعالم كالسينما و التلفزيون و اإلذاعة و الكتب و المجالت  2010و يرى زغير) 
نتشار أفالم اإلثارة و اإلغراء التي تلهب إو يتضح أمامنا خطر  ،في إثارة الدوافع الجنسية الخليعة تساهم

كما  ،لتجاء إلى فكرة أو موضوع هادفمشاعر الشباب و هي أفالم يدور الكثير منها حول الجنس دون اإل
أعمال العنف التي غتصاب و السرقة و يرى أن كثيرا من األفالم ال سيما األجنبية تدور حول جرائم اإل

لذا كان من الضروري أن يشرف اآلباء إشرافا  ،نحراف و الضياعتعطيهم مفاهيم خاطئة و تقودهم إلى اإل
فعليا و أن ينظموا ألبنائهم مشاهدة األفالم السينمائية التاريخية و الثقافية و االجتماعية. )زغير, 

 ( .277 ص,2010

 المراهقة و التربية الجنسية:-9

  أن فئة المراهقين هي الفئة التي يجب أن تحتل لتربية الجنسية أن تقدم لجميع الفئات العمرية، إال  ينبغي ل

 مركز اإلهتمام مقارنة بغيرها نظرا لألسباب التالية :

 توافر الدوافع الجنسية لدى المراهق نتيجة  إكتمال وظائفه التناسلية مما يجعل الميول الجنسية تتضح  -

 ( 274، ص 2010طويلة في مرحلة الطفولة. ) زغير ،بعد فترة كمون 

ندفاع الداخلي للمراهق بالتقصي عن المعلومات الجنسية المستقاة من مصادر غير آمنة ممثلة في إلا -
 أفالم مثيرة و صور فاضحة و معلومات مشوهة من مراهقين أكبر منه سنا  و من شبكة االنترنت المعدة 

 (424، ص 2009، ألهداف غير أخالقية.) كفافي
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 ضرورة  إعطاء المراهق المعلومات الجنسية الصحيحة في إطار صريح و أخالقي إلخراجه من الطابع ــــــ
         السري و التأثيمي لكل ما يتعلق بالجوانب الجنسية حتى يفهم الوظيفة الصحيحة للجنس في حياته. 

 (                                                                             424ص، 2009)كفافي،

فترة المراهقة حول األحكام األخالقية و القانونية بما يشجعه على تحليل الرموز  معارفه فيتزايد -  
                     .تخاذ القرارات المناسبةإجتماعية و الشخصية عما كان عليه في مرحلة الطفولة و على اإل

 ( 465 ص، 2011) أبو جادو،

تعرض المراهق في هذه المرحلة إلى ضغوطات جنسية داخلية و خارجية يمكن أن تفضي إلى ممارسة  – 
كتئاب و سوء تقدير الذات و أمراض عضوية جنسية، و منه وجوب جنسية تسبب له أمراضا نفسية كاإل

ص ، 2011ه على تخطي هذه العقبات الصعبة .)أبو جادو، التربية الجنسية الواعية التي تساعد
 (  427- 426ص

 :الفصل خالصة

من خالل ما سبق ذكره في هذا الفصل يمكن أن نستخلص أن التربية الجنسية أمر مهم في مراحل التربية 
والجهد. المختلفة، ولكن البد من وضع لها أسلوبا مناسبا خاصا بها وإال تتحول إلى عبث وتضييع الوقت 

يجابية تجاهات اإلإن مرحلة المراهقة تحتاج إلى تربية جنسية سليمة يتسلح من خاللها المراهق بالقيم واإل
لتوجيه الدافع الجنسي في إطاره الشرعي وتجنب الوقوع في أخطاء التجارب الجنسية المبنية على الفهم 

نحراف من خالل إية من أي ضرر أو الخاطئ للحقائق الجنسية ، ومن ثم يتم صيانة األعضاء التناسل
ستعفاف والضبط التي يكتسبها ، لذلك البد أن يشبع أوالدنا بالتربية الجنسية في المراحل العمرية وسائل اإل

عتبارها أنها ليست مجرد إرشادات وتوجيهات وإنما هي بإالمختلفة السيما في مرحلتي الطفولة والمراهقة 
 ملية التربية ككل .عملية حيوية وجزء ال يتجزأ من ع
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1ــــ1  مفهوم الضغط النفسي   
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 تمهيد :

ومن ثم يحاول التعامل معها من خالل  ،يواجه الفرد في حياته كثيرا من الظروف والخبرات الضاغطة 
األفراد قد يفشلون في   أن بعضإلّ  ،إتباع أساليب عديدة تبعد الخطر عنه وتجعله في حالة من التوازن 

ونظرا إلدراك العلماء والباحثين ،وقد يرجع ذلك إلى إختالف األفراد أنفسهم وتنوع األحداث ذاتها  ،ذلك
          بيئية لخطورة تأثير الضغوط على األفراد وكذلك لتنوع مصادرها في الحياة سواءا أكانت خارجية

ستراتيجيات التي هتمام بدراسة األساليب واإلهم إلى اإلكل ذلك دفع ب ،أو داخلية تنبع من داخل الفرد
،وقبل التطرق إلى الجانب النظري الذي هونه من ضغوط والحد من تأثيراتهايتخذها األفراد في إدارة ما يواج

يتعلق بإستراتيجيات مواجهة الضغوط يجب أن نعرج ولو بصفة مختصرة عن مفهوم الضغط النفسي وأهم 
 وإعطاء مفهوم عن الضغط النفسي ذو المنشأ الجنسي. مراهقةفي مرحلة ال مصادره

 الضغط النفسي: ـــــ 1

   مفهوم الضغط النفسي: 1ــــــ1

 "Stingere" ي" هي من أصل لتين Stress" ةشهد مفهوم الضغط النفسي تطورا زمنيا واضحا، فكلم

، ويعود أصل الكلمة إلى العلوم الفيزيائية، حيث وصف  ط، الضغ ةالتي يقصد بها الضيق، الشد
 إلى أضرار. يأن لكل آلة أو جهاز درجة معينة من التحمل وأن زيادة العبء يؤد" هوكس"العالم

على الرغم من محاولت الباحثين حول تحديد مصطلح الضغط النفسي إل أنه ل يوجد إتفاق تام ومحدد 
تالف األطر النظرية لكل باحث مع إقتران هذا المصطلح بمجموعة من المفهوم، يرجع ذلك إلى إخ الهذ

المفاهيم إستخدمت للدللة على نفس المعنى ، وعلى هذا األساس إنقسم جموع الباحثين في تحديدهم 
لمفهوم الضغط النفسي إلى ثالثة مجموعات أساسية ركز كل واحد منهم على جانب معين من الضغط 

 النفسي. 

أنصار المجموعة األولى في تحديد مفهوم الضغط النفسي على أساس المثيرات الضاغطة،ومن ـــــــ ركز 
 ( :2002بين التعريفات المقدمة ضمن هذا اإلتجاه تعريف زينب محمود شقير)
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الضغط النفسي هو مجموعة من القوى الخارجية والداخلية الضاغطة التي يتعرض لها الفرد في حياته، "
 إضطراباترته على إحداث اإلستجابة المناسبة للموقف ، وما يصاحب ذلك من وينتج عنها ضعف قد

 (24ص، 2016، بن صالح")إنفعالية وفيزيولوجية تؤثر على جوانب الشخصية األخرى.

ـــــــ ركز أنصار المجموعة الثانية في تحديدهم لمفهوم الضغط النفسي وفق اإلستجابة البيولوجية والعضوية 
 ( في تعريفه للضغط على أنه:1990) Dorthy رات الضاغطة وهذا ماذهب إليه دورثي المرتبطة بالمثي

بن  ) "رد فعل فيزيولوجي ونفسي ناتج على األحداث التي يدركها على أنها تمثل تهديدا لكيانه."
 (          25ص، 2016،صالح

و اإلستجابة في إحداث الضغط النفسي ـــــــ أما أنصار المجموعة الثالثة فقد ركزوا على التفاعل بين المثير 
في تعريفه للضغط على أنه : " عالقة خاصة بين الشخص  )  (Lazarussوهذا ما أشار إليه لزاروس

، 2016، مكانياته وتهدد سالمته ." ) بن صالحوالبيئة يقدرها الشخص بأنها مرهقة له ، أو أنها تفوق إ
 (.26ص

من خالل العرض السابق لتعريفات الضغط النفسي نستخلص أن هناك ثالث متغيرات خاصة بالضغط  ـــــ 
  تعريفا عاما للضغطتتمثل في المثيرات واإلستجابات و التفاعل الناتج بينهما ، وعليه يمكن أن نستخلص 

ة سواء أكانت  على أنه حالة من الشعور بالتهديد تنشأ نتيجة لتعرض الفرد إلى مواقف مثير  النفسي
 .داخلية أو خارجية قد تؤدي إلى إستجابات جسمية ونفسية غير صحية

الكتب والمراجع سنحاول إعطاء مفهوم في مفهوم مصطلح الضغط النفسي الجنسي ونظرا لعدم وجود 
لمثيرات تعرض الفرد لحالة من الضيق الشديد يحدث نتيجة  :شخصي لهذا األخير، إذ نعرفه على أنه

ذات المنشأ الجنسي المتمثلة في الدوافع الجنسية الملحة وما يحيط بها من  الداخلية والخارجيةالضاغطة 
   عوامل مؤثرة تزيد من حدتها، مما ترهق قدرة الفرد على مواجهتها.

 في مرحلة المراهقة : مصادر الضغط النفسي2-1

العالج النفسي، ولقد تعددت إن تحديد مصادر الضغط النفسي من األمور البالغة األهمية في عملية 
 تصنيفاتها تبعا للتوجهات واألطر النظرية لكل باحث.
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، فقد  وسيتم التركيز على مصادر الضغط المتعلقة بمرحلة المراهقة ألنها تخدم موضوع الدراسة الحالية
  : ( مصادر الضغط النفسي إلى مجالين هما1982) Chandlerصنف شاندلر 

 كمشكلة المراهقة .ــــــ ضغوط نمائية 

 ــــــ ضغوط الحياة اليومية كمشاكل التحصيل الدراسي ، التعامل مع الوالدين ...إلخ .

( إلى وجود ثمانية مجالت أساسية لمصادر الضغط النفسي لفئة  1985ولقد أشارت داود نسيمة ) 
 المراهقين نذكرها على الترتيب التالي : 

 ــــ مجال األمور المالية . 5.                     ـــــ مجال المدرسة والجو الصفي 1

 ــــ مجال العالقة بالجنس اآلخر . 6                           .ــــ مجال العالقة باألبوين 2 

 ـــــ مجال اإلنفعالت . 7                         .ــــ مجال العالقة بالمدرسين 3 

 ـــــ مجال التخطيط للمستقبل .8                           .ــــ مجال العالقة بالزمالء 4 

إلى أهم العوامل التي تؤدي إلى الضغط  Simuforosa (2013) وفي نفس السياق أشار سيمفوروزا 
كثرة الواجبات ،المشاكل األسرية ،األقران  النفسي عند المراهق وهي :البلوغ ،الضعف األكاديمي،

لمعلمين ،قسوة األستاذ ،اإلعتداءات الجنسية ،العقاب البدني،بروز الشخصية ،الضغوط المدرسية ،تقييم ا
 ،اإلنحراف.

التي أجريت على فئة المراهقين في المرحلة  Strubbel (1997)وقد توصلت أيضا دراسة ستروبل 
 المبكرة إلى أهم مصادر الضغط النفسي هي :اإلمتحانات والدرجات المدرسية والمظهر الخارجي وبعض

 (36-35،ص ص 2016،المشكالت المتعلقة بالنمو.)بن صالح

( على أن هناك عالقة بين النضج الجنسي والضغوط النفسية، 2009ويؤكد كل من الغرير وأبو سعد)
 محاولة  و ،ويرون أن الراشدون يحاولون حماية المراهقين من تلك الضغوط بتجنب موضوع الجنس نهائيا

اهات أخرى، إّل أنه يجب أن نعترف بصدق وأمانة أن الجنس قوة جبارة تصريف طاقتهم الجنسية في إتج
درا حقيقيا في حياة الشباب وأن الرسائل المختلفة التي يتلقاها المراهقون عن الجنس يمكن أن تكون مص

   (79،ص2009للضغط النفسي.)الغرير وأبو سعد، 
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إلى ما سبق طرحه نالحظ أن الجانب الجنسي يعد من بين أهم  مصادر الضغط النفسي لدى  وإستنادا
المراهق ،وهذا ما سنحاول أن نسلط عليه الضوء في دراستنا الحالية عن طريق معرفة أهم إستراتيجيات 

  .المنشأ الجنسي تنفسية ذاالالتي يستخدمها المراهق لمواجهة الضغوطات 

 

                                                                                                        :ة الضغوطجهموا ستراتيجياتإ-2

 ة:استراتيجيات المواجه مفهوم2-1

ستراتيجوس إ( ترجع كلمة إستراتيجية إلى الكلمة اليونانية  1999: حسب عبد الحميد الفتاح المغربي )لغة
Strategos ويعرف قاموس ويبستر،والتي تعني فنون الحرب وإدارة المعاركWebster’s  اإلستراتيجية

 (.19 ص،2017، )عريس كرية ".على أنها:"علم تخطيط وتوجيه العمليات العس

تفاقها على نفس الوظيفة التي إبالرغم من  ،: تعددت المصطلحات التي تشير إلى هذا المفهومصطالحاإ
 بعض المصطلحاتإلى بالفرنسية و coping إلى  (To cope with)تترجم في اللغة النجليزية  ا،تقوم به
  Processus d’ajustement, Processus de faire face, Processus de maitrise  أهمها:

وحتى هذا الختالف طال المصطلح في اللغة  ،1999عتمد في األدبيات الفرنسية منذ أ   قد وهذا األخير
 coping strategies, coping style, coping ressourcesالنجليزية فأحيانا يستخدم وأحيانا ب

وفي المقابل ترجم إلى اللغة العربية سواء  من النجليزية أو الفرنسية بعده مصطلحات مثل :استراتيجيات 
 ،ميكانيزمات الدفاع،ستراتيجيات التأقلم ،إستراتيجيات المواجهة ،إالتوافقستراتيجيات ،إأو عمليات التعامل 

ستراتيجيات مقاومة الضغط إ.الخ ومنهم من تناولها على أنها والتدبر والمعالجة المباشرة ..سلوك التصدي 
 وأحيانا أخرى على أنها أساليب تعامل وأحيانا ثالثة على أنها عمليات تحمل الضغوط وكلها تسميات

 (  2016،لمعنى واحد )يوسفي

 ستراتيجيات المواجهة :إتطور مفهوم 2-2

إن مفهوم إستراتيجية المواجهة إرتبط تاريخيا بمفهومي ميكانيزمات الدفاع والتكيف حيث أن األول تطور 
مع نهاية القرن التاسع عشر من خالل التحليل النفسي ،أما الثاني فقد تطور خالل النصف الثاني من 
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، 2016قرن من خالل علم األحياء وعلم نفس الحيوان والنظرية التطورية لداروين.)يوسفي،نفس ال
 (73ص

  Lazarusإن مصطلح استراتيجيات التعامل أو المواجهة قد ظهر ألول مرة في أبحاث ريتشارد لزاروس
، ولقد   "Psychological stress and coping( في كتابه "الضغوط النفسية والمواجهة1966سنة )

على الحيوانات  Cannonاشتقت النماذج األولى لمصطلح  المواجهة من البحوث التي أجراها كانون 
ستثارة الفسيولوجية والتي أنتجت ما يعرف  باستجابة القتال أو الهروب والتي يقوم بها الفرد لخفض اإل

ولى لمصطلح المواجهة من والتي من خاللها ينخفض تأثير المثيرات الضاغطة ،كما اشتقت النماذج األ
أدبيات التحليل النفسي ، بحيث استخدمت بدل عن ميكانيزمات  الدفاع الالشعورية ، وفي الفترة مابين 
الستينات والسبعينيات من القرن الماضي كانت البحوث المرتبطة باستراتيجيات المواجهة تركز أساسا على 

حداث الصدمية والتي تتطلب سلوك المواجهة ، وفي المواقف المتطرفة من قبل تهديدات الحياة واأل
ص ، 2017الثمانينات بدأ إهتمام الباحثين بالمواجهة و اإلستجابة لها وبأساليب قياسها )منصوري ،

 ( 130 -129ص

 بعض التعريفات الستراتيجيات مواجهة الضغوط :2-3

 أهمها :لقد تعددت التعاريف التي تناولت استراتيجيات مواجهة الضغوط  نذكر 

على أنها :"هي تلك  األساليب التي يستخدمها الفرد بوعي في Moos (1982   )عرفها رودولف موســــ 
 ( 131 ص، 2017تعامله مع مصادر الضغط .")منصوري ، 

بأنها:"مجموعة الجهود المعرفية  Lazarus et Folkman (1984 )عرفها لزاروس وفو لكمانكما ـــــ 
والسلوكية الموجهة للسيطرة أو التقليل أو تقبل المتطلبات الداخلية أو الخارجية التي تهدد الفرد وتتعدى 

 ( 131ص، 2017طاقاته. " ) منصوري ، 

ن :" أنه يمكن الحديث عن استراتيجيات المواجهة للضغوط من ناحيتي Everly(1989 )ايفرلي ويرى  ـــــ 
مختلفتين ، األولى وهي الناحية المعرفية وتعني التفكير في أساليب معرفية إلضعاف وتقليل معدل 
استجابة الضغط والثانية الناحية الفسيولوجية وتعني محاولة اإلتزان لدى الكائن الحي " )حسين وحسين 

 (  83 ص، 2006
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      مواجهة :"بأنها مجموعة النشاطات إلستراتيجيات ال (1994تعريف لطفي عبد الباسط )وجاء في ــــ 
و اإلستراتيجيات السلوكية و المعرفية التي يسعى الفرد من خاللها لتطويع الموقف الضاغط و حل 

 (77 ص،2016،نفعالي المترتب عليه .")يوسفي المشكلة أو تخفيف التوتر اإل

ن مهارات المواجهة هي :"مجموعة من المعلومات و السلوكيات أب Thoits (1995)ثوتسويرى ــــ 
وهذه ،الوجدانية والمعرفية و اإلجتماعية المكتسبة و التي يستخدمها األفراد عند التعرض للضغوط 

     وهي تتضمن قدرة الفرد على إدراك الحدث و تقييمه ،المهارات  يمكن أن تكون فعالة أو غير فعالة 
 (83ص،2006،رد ما لديه من إمكانات و قدرات للتوافق مع الحدث .")حسين و حسينو إعادة تقييم الف

"الجهود  عن سابقيه ,حيث يعرف إستراتيجيات المواجهة بأنها :Dewe(2000)تعريف ديوي ول يختلف ــــ 
    المعرفية و السلوكية التي يقوم بها الفرد بهدف السيطرة و التعامل مع مطالب الموقف الذي تم إدراكه 

ويرهق مصادره و قدراته و يمثل موقفا ضاغطا ،و تقييمه بإعتباره يفوق طاقة الفرد 
 (.132،ص2017،.")منصوري 

واجهة بأنها :"سلسلة من األفعال و عمليات فيعرف إستراتيجيات الم (2006حسن عبد المعطي )أما ــــ 
التفكير التي تستخدم لمواجهة موقف ضاغط أو غير سار أو في تعديل إستجابات الفرد لمثل هذا الموقف 
,ويرى أن المصطلح عادة يتضمن األسلوب المباشر الشعوري لمعالجة المشكالت في مقابل األسلوب 

 (.77-76 ص ص،2016،ي الغير المباشر )الحيل الدفاعية (.")يوسف

   إستراتيجيات المواجهة بأنها :"مجموعة من اإلستجابات (2008يعرف محمد قاسم عبد هللا )في حين ـــــ 
و ردود األفعال التي يعدل بها الفرد سلوكه و تكوينه النفسي مع بيئته الخارجية لكي يحدث اإلنسجام 

 (133،ص2017يشبع حاجاته ويلبي متطلبات بيئته اإلجتماعية والطبيعية". )منصوري، بحيث،المطلوب

أن الباحثين قد إختلفوا في تعريف إستراتيجيات المواجهة من خالل عرضنا للتعاريف السابقة نالحظ 
فالبعض يعرفها على أنها مجموعة أساليب وجهود معرفية و سلوكية ,والبعض اآلخر يعرفها على أنها ،
      جموعة نشاطات وطرق ,بينما يراها البعض اآلخر على أنها سلسلة من األفعال وعمليات التفكير م

معنى مشترك وهو فاعلية الفرد في  ىإل أنها تتفق عل،و مجموعة من اإلستجابات و ردود األفعال 
 قدراته .التعامل مع األحداث التي يعايشها من أجل التخفيف من الضغوط التي تفوق إمكاناته و 
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      المتمثل في أنها مجموعة الطرق وعليه يمكننا أن نخلص إلى تعريف شامل إلستراتيجيات المواجهة 
ستجابات السلوكية التي يستخدمها الفرد إزاء تعامله مع مواقف و األساليب و اإلدراكات المعرفية و اإل

وهي على نوعين : قد تكون إيجابية تمكنه من تجاوز الضغوطات و القدرة على الضبط ،الحياة الضاغطة 
تحقق له التكيف مع الوضعيات الضاغطة ول تساعده على  تجاوز  و إما أن تكون سلبية ل،و التحكم 

 التوتر الذي يفوق طاقته .

 ستراتيجيات المواجهة :المداخل النظرية المفسرة إل2-4

ستراتيجيات المواجهة وقد تعددت المداخل النظرية المفسرة لعملية إويقصد بها التناولت النظرية لمفهوم 
إذ كان لها دورا هاما في تفسير كيفية التعامل مع الضغوط وفيما يلي عرض بسيط ألهم هذه  ،المواجهة 

 النظريات :

 المدخل الفسيولوجي: ـــــ أ

في تفسيرهم على كيفية  Franker Houserوفرانكن هوزر Selyeسيلي تجاه ومنهميركز أنصار هذا اإل
ستجابات والتغيرات الفسيولوجية التي تصاحب تعرض الفرد مواجهة األفراد للضغوط على مجموع اإل

إرتفاع ضغط  ،سرعة ضربات القلب  ،التعرق  ،للمواقف الضاغطة أو الصادمة مثل زيادة إفراز الغدد 
ومن التغيرات الفسيولوجية وما يترتب على ذلك من زيادة نشاط الفرد أثناء مواجهته للمواقف  ،الدم...إلخ

 (.92ص،2016،حيث إنعكس هذا في العديد من تعريف الباحثين لمفهوم المواجهة .)يوسفي،الضاغطة 

 المدخل السيكودينامي:ـــــ  ب

( مفهوم المواجهة 1933فلقد تناول فرويد )،جهةيعد هذا المدخل بمثابة النظرية األولى لتحديد مفهوم الموا
في إطار ميكانيزمات الدفاع الالشعورية لدى الشخص حيث يرى أن هذه الميكانزمات هي عبارة عن 
إستراتيجيات مواجهة يستخدمها الفرد ليحمي بها نفسه من الصراعات والتوترات الناشئة من المكبوتات 

كما أنها تعمل على ،لصراع وتعمل على مستوى الالشعور وهذه الميكانزمات ذات أهمية في خفض ا
اإلسقاط...الخ ، ومن هنا ترى ،التجنب،تحريف إدراكات الفرد للواقع كوسيلة لخفض التهديد ومن أمثلتها 

كل من  يرى نظرية التحليل النفسي المواجهة كعملية نفسية داخلية تنبع من داخل الفرد وفي نفس السياق 
إن ميكانيزمات الدفاع النفسية هي إستراتيجيات عقلية تعمل "Han et Vallant (1977 )هان وفالنت

على خفض الحالت  اإلنفعالية السلبية لدى الفرد وذلك من خالل تحريف الواقع وإن هذه الميكانزمات 



 الفصل الثالث:                                                         إستراتيجيات مواجهة الضغوط
 

 
46 

 تستثار إما عن طريق مثيرات داخلية أو عن طريق مثيرات خارجية ولكنهما يؤكدان على أن هناك إختالفا
بين ميكانيزمات الدفاع و ميكانيزمات المواجهة و يكون ذلك في أن عملية المواجهة هي عملية شعورية 

و غالبا ما  ،تصدر عن رغبة و إرادة من الفرد و يفطن إليها و هي أكثر توافقية مرنة و هادفة و واقعية
شاعره بخالف ميكانيزمات رد التعبير عن إنفعالته و مفو من ثم تتيح لل ،تكون موجهة نحو المستقبل

فضال عن أنها تكون موجهة نحو اإلنفعالت بدل من التوجه ،الدفاع التي تكون ل شعورية جامدة متصلبة
 و هي أيضا غير عقالنية و غير متمايزة و تبدو أكثر توليدا لإلعراض المرضية. ، نحو المشكلة

     نيزمات الدفاع في التحليل النفسي ( بين ميكا2000) Cramerو في هذا الصدد أيضا يقارن كرامر
حيث يذكر أن ميكانيزمات الدفاع تكون ل شعورية و أن إستخدامها يختلف بإختالف  ،و عملية المواجهة

بينما عملية المواجهة تكون شعورية و يتم تحديدها حسب  ،األفراد و المجتمعات و ترتبط بالمرض النفسي
و تركز على كيفية تقييم األفراد معرفيا  ،ى التفضيالت الشخصيةالموقف و ترتبط بالسرية و تتوقف عل

إلى آخر و من فرد إلى آخر تبعا لمطالب البيئة.  تإذ تتغير من وق ،للموقف و كيفية التعامل معه
 ( . 87-86ص ص،2006،حسين و حسين)

 المدخل المعرفي: ــــ ج

( و مكنبوم  1977( و موس ) 1984)يذهب أصحاب هذا اإلتجاه و على رأسهم لزاروس و فولكمان 
( و ألبرت أليس إلى أن مواجهة األفراد للمواقف الضاغطة يعتمد بشكل أساسي على العمليات  1977)

ثانوي ( و قد  –المعرفية سواء في تفسير الفرد للموقف أو في تقييمه لمصادر التعامل معها ) تقييم أولي 
نامي الذي إستمر في دراسة المواجهة في سياق المرض ظهر هذا اإلتجاه كرد فعل للمدخل السيكودي

و إن ،و يؤكد هذا التجاه على أن المواجهة عملية صحية و طبيعية تمكن الفرد من حل مشكالته،النفسي
عملية التقييم األولي و الثانوي تؤثر بشكل فعال في تحديد طبيعة إستراتيجيات المواجهة التي يستخدمها 

و في اإلتجاه نفسه يرى كالن ،ضاغط ترجع إلى التقييم اإليجابي لقدراته و إمكاناتهالفرد حيال الموقف ال
Callan (1993  أن األفراد الذين يفشلون في المواجهة يكون لديهم إعادة تقييم معرفي سلبي لقدراتهم )   

و لذلك فالمنحى ،و إمكاناتهم و يدركون أنهم عاجزون و ليس لديهم القدرة على التحكم في الموقف
  المعرفي عموما يرى أن المواجهة تعتمد أساسا على إدراك و تقييم األفراد للمواقف على أنها مهددة أم ل 

 (. 93ص،2016،و ليس على خصائص الموقف كما هي في الواقع. ) يوسفي
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 المدخل التفاعلي:ـــــ  د

مدخل جديد يركز على التقارب بين عوامل لقد أدت البحوث التي أجراها لزاروس و فولكمان إلى ظهور 
فلقد كانت المداخل السابقة تغفل دور العوامل الموقفية في ،الشخصية و السياق الموقفي و بين المواجهة

و من ثم جاء هذا المدخل ليؤكد من خالل البحوث التي قام ،تحديد سلوك المواجهة للضغوط بين األفراد
( و آخرون على أهمية كل من العوامل  1966)  Obrien et Délongisبها كل من أوبرين و ديلونجس

الموقفية و عوامل الشخصية في تفسير قدر كبير من التباين في سلوك المواجهة بين األفراد.إضافة إلى 
ذلك يمكن تفسير المواجهة من المنظور اإلجتماعي البيئي الذي يؤكد على أهمية تفاعل الفرد مع الظروف 

و هناك جانبا ،و مفهوم المصادر البيئية ينشا من هذا المنظور،فية و الجتماعية بالبيئةالمادية و الثقا
ن ) حسيطتي تساعد الفرد على مقاومة الضغو مهما و هو شبكة العالقات اإلجتماعية ال

                                                                                                          (92-91صص،2006،حسينو 
فالمدخل ،نرى أن كل واحد من المداخل السابقة قد حاول تفسير المواجهة من زاويته وتعقيبا على ما قيل

في حين ركز المدخل ،الفسيولوجي ركز على اإلستجابات الفسيولوجية كطريقة تعبر عن المواجهة
بإعتبارها إستراتيجيات لمواجهة الصراعات الداخلية السيكودينامي على ميكانيزمات الدفاع الالشعورية 

و بالتالي أهمل الدور اإليجابي للفرد  بإعتبار عملية المواجهة عملية شعورية واعية يتم إستخدامها ،للفرد
    تبعا لمطالب البيئة و الموقف،أما المدخل المعرفي فركز على دور أهمية العمليات المعرفية في تفسير 

قف الضاغط و أهمل المحددات الموقفية كخصائص  لعملية المواجهة ،و لذلك يأتي المدخل و تقييم المو 
التفاعلي ليجمع بين أهمية كل من خصائص الفرد وخصائص البيئة في عملية المواجهة ، إذ أنها تتفاعل 

 وتتداخل بدرجة تجعل الفرد يختار اإلستراتيجية المناسبة لمواجهة الموقف الضاغط .

ستراتيجيات فعالة إقد أشار أن هناك إجماع على أن الفرد يستعمل  1999نجد أن لزاروس عام  ولذلك   
ختيار إوأخرى غير فعالة ،وعلى هذا فإن نجاح عملية المواجهة يعتمد على درجة التناغم والتناسق  بين 

 إستراتيجيات المواجهة المناسبة .

 :المواجهة كمتغير واقي من الضغوط النفسية 2-5

لقد أصبح واضحا أن هناك عالقة سببية بين التعرض لمثيرات المشقة واإلصابة بالضطرابات النفسية 
والجسدية ،فالكثير من الدراسات أكدت أن معظم األفراد يظهرون عالمات اإلنهيار نتيجة تعرضهم لخبرات 
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األفراد اإلحتفاظ  ضاغطة ، مما حفز الباحثين إلى  تشخيص مصادر المقاومة التي يستطيع من خاللها
بصحتهم النفسية والجسمية ، ومن بين المتغيرات التي لقت إهتماما واسعا من قبل الباحثين هي طريقة 
إدراك الفرد للحدث الضاغط وتقييمه له واألساليب التي يستخدمها في التصدي والمواجهة ، ومنه فان 

 التقييم المعرفي لألحداث يمر بمرحلتين: 

 ولي :التقييم األــــ 

للموقف أو الحدث ويساعده على إضفاء هذا المعنى خبرات الفرد  تقديم معنىتهدف هذه المرحلة إلى 
السابقة ، وفي العموم هذه المرحلة تسعى لإلجابة عن تساؤلين رئيسيين هما ماذا يعني هذا الموقف 

 بالنسبة للفرد ؟ وهل سيصبح هذا الموقف مثيرا للضغط أم ل ؟ 

 : الثانوي التقييم ــــ 

وتعمل  على اإلجابة ،  كتسعى هذه المرحلة إلى تحديد المصادر المتاحة لدى الفرد لمواجهة التهديد المدر 
على السؤال التالي : ماذا يمكن عمله لمواجهة التهديد ؟ فبينما ترتكز العملية األولية على إدراك التهديد 

ومن هنا فإن ،ة للفرد لمواجهة و تحدي التهديد فان العملية الثانوية ترتكز على جمع المصادر المتاح
فاألحداث ل تكون ضاغطة إل بالقدر ،عملية التقييم المعرفي هي التي تحدد طريقة الفرد في المواجهة 

ولهذا يشير لودنسالجيرو  ،أي من خالل إدراكاته و تفسيراته لها بأنها مهددة ،الذي يراه الفرد بأنها كذلك
     :"إن اإلدراك السلبي ألحداث الحياة ومشاعر إنعدام القوة Laudenslajer etReit (1984)  روث 

 و عدم التحكم في األحداث قد يوقع الفرد فريسة اإلضطراب النفسي و الجسدي."

لى (أن إستراتيجيات المواجهة التي تعتمد ع1882)Moos et Billeingsكما توصل موس ووبيلينجز
ية و البحث عن المعلومات وسلوك حل المشكالت من المحتمل أن  ترتبط بالتكيف مع التحليالت المنطق

أن إستراتيجيات التي تقوم على تجنب المشكلة  1981المواقف الضاغطة في حين وجدا في دراسة سابقة 
 (.96-95،ص ص 2016،من المحتمل أن تؤدي إلى اإلضطراب الجسمي و النفسي .)يوسفي 

كخاصية من خصائص الشخصية التي تعمل هة لنا أهمية المواج بق يتضحمن خالل العرض السا
فإستخدام األساليب ،كمتغير وسيط بين اإلحساس بالضغط و اإلصابة باإلضطرابات النفسية و الجسدية 

المالئمة  و المثلى التي تتناسب مع طبيعة الموقف تجعل الفرد يحس بعدم التهديد ويحافظ على توازنه 
 والجسدي.النفسي 
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 ستراتيجيات مواجهة الضغوط:إالعوامل المؤثرة في تحديد 2-6

( إلى أن األفراد يختلفون في إستخدام 1991) Wethingten et Kesslerيشير ويثنشتون وكاسلر
وأن هناك عوامل تؤثر في إختيار تلك ،إستراتيجيات المواجهة في اإلستجابة لألحداث الضاغطة 

 تلخيصها في ثالثة عوامل هي:اإلستراتيجيات يمكن 

 أوال:العوامل الشخصية : 

 تشمل العوامل الشخصية العناصر التالية :

 مركز الضبط )التحكم( : ـــــأ 

( من خالل نظريته في 1954)Julian Rotterلقد ظهر هذا المفهوم في علم النفس على يد جوليان رتر 
ويشير مفهوم مركز الضبط أو التحكم إلى كيفية إدراك الفرد العوامل التي تتحكم  التعلم اإلجتماعي

باألحداث و المواقف التي يخبرها و الشروط التي تضبط أحداث البيئة من حوله و توجهها.)منصوري 
 (.150ص ،2017،

التي أفرادها  وعلى هذا ينقسم األفراد طبقا لمفهوم مركز الضبط إلى فئتين و هما :فئة الضبط الداخلي
يستخدمون إستراتيجيات مواجهة فعالة مثل حل المشكالت و التعبير عن الغضب في حين أن ذوي مركز 
الضبط الخارجي يستخدمون إستراتيجيات مواجهة سلبية التجنب ومن ثم يشعرون باإلكتئاب و القلق 

 (.125ص،2006،.)حسين وحسين

( أن ذوي مركز الضبط الداخلي يستخدمون 1992)Rees et Cooperكما كشفت دراسة ريس وكوبر
إستراتيجيات فعالة مثل السعي نحو المساندة ويستخدمون المواجهة المتمركزة حول المشكلة ،و يتمتعون 
بمستوى عال من الصحة النفسية و الجسمية وعالقات إجتماعية، ومن ثم فهم أكثر قدرة على حل 

جابي لقدراتهم و إمكاناتهم الداخلية في التعامل مع المواقف المشكالت كما أنهم يميلون إلى التقييم اإلي
 (.80 ص،2016الضاغطة التي تعترض حياتهم. )يوسفي،

                                                                                     :تتقدير الذاــــ  ب
يؤثر تقدير الذات على الصحة النفسية للفرد على مستوى اإلنجاز والتوافق مع مطالب البيئة والعالقة مع 

نخفض اإلكتئاب والقلق والشعور بالضغط، وعلى إاآلخرين والتوافق النفسي، وكلما إرتفع تقدير الفرد لذاته 
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جهة التي يستخدمها األفراد في التعامل هذا يعتبر تقدير الذات مؤشرا هاما في تحديد نوع إستراتيجية الموا
مع المواقف الضاغطة ، فإدراك ورؤية الذات بطريقة إيجابية تمثل مصدرا نفسيا هاما في عملية المواجهة 

للمواقف الضاغطة ، وعالوة على ذلك فإن الخصائص التي ترتبط بتقدير الذات المرتفع مثل اإلستقالل 
فس ، وبقدرات الفرد وبإمكاناته المتاحة لديه  ،تهيؤ الفرد للتعامل مع واإلنفتاح على البدائل والثقة بالن

 المشكالت والتحديات التي يواجهها بنجاح .

( على أن المراهقين مرتفعي تقدير الذات يميلون 1993) Chanلقد كشفت نتائج الدراسة التي قام بها شان
المشاكل والمواقف الضاغطة ، في حين يميل إلى إستخدام اإلستراتيجيات الفعالة واإليجابية في مواجهة 

ذوي تقدير الذات المنخفض إلى المواجهة السلبية واإلستراتيجيات التي تركز على اإلنفعال كاإلنكار 
 2006واإلنسحاب وتعاطي العقاقير والمخدرات والتدخين ... الخ في إدارة الضغوط )حسين وحسين، 

 (126 ص،

ن تقدير الذات إرتبط إرتباطا إيجابا مع المواجهة النشطة المتمركزة ( أ1999) Piquenalويشير بيكونال
ول اإلنفعال ، وفي نفس اإلتجاه ححول المشكلة وإستراتيجيات التحكم ، وسلبيا مع المواجهة المتمركزة 

إلى أن تقدير الذات المرتفع لدى األفراد إرتبط إيجابا مع أساليب المواجهة  Caruerتوصلت دراسة كاريور
 (79 ص، 2016فعالة وأسلوب التخطيط ، وإرتبط سلبا مع أسلوب اإلنكار )يوسفي ، ال

 نمط الشخصية:ـــــ  ج

لقد أكدت نتائج العديد من الدراسات على العالقة بين سمات الشخصية وبين أساليب مواجهة الضغوط ، 
أنفسهم والعالم من حولهم فاألشخاص مرتفعي العصابية يتلقون أحداث الحياة بسلبية ويميلون إلى تقييم 

بطريقة  تشاؤمية ،وبالتالي يعمدون إلى إستخدام إستراتيجيات مواجهة مركزة على اإلنفعال والتجنب بكثرة 
( من 2006) Litmanعكس المواجهة المركزة على المشكالت ، ويتسق مع هذا اإلتجاه ما أكده ليتمان

 ص، 2016عامل مع الضغوط واإلنبساط. )يوسفي ، اإلرتباط اليجابي بين األساليب اإليجابية في الت
82) 

( على أن المراهقين المنبسطين يميلون إلى إستخدام 1996)Negroولقد كشفت دراسة قام بها نيجرو 
إستراتيجيات المركزة على المشكلة مثل التفكير اإليجابي مقارنة بالمنطوين ، حيث كانت درجاتهم مرتفعة 
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ال شك أن متغيرات الشخصية ونمطها يسهمان بدور فعال في تحديد أساليب في العصابية والذهانية ، ف
 (127 ص،2006مواجهة الفرد للضغوط .)حسين وحسين ، 

السلوكية  تواإلستجابا( وجود عالقة بين سمات الشخصية 2005وقد أكدت دراسة أمل أبو عرام )
للمواقف المختلفة بحيث تساهم هذه السمات إيجابا أو سلبا في إدارة الضغوط الواقعة على الفرد)منصوري، 

 (.162 ص,2017

 النفسية : الصالبةدــــ  

        تمثل الصالبة النفسية إحدى سمات الشخصية التي تساعد الفرد على التعامل الجيد مع الضغوط 
جسمية و النفسية وعدم تعرضه لإلضطرابات السيكوسوماتية الناجمة عن الضغوط و اإلحتفاظ بالصحة ال

 (.80 ص،2016)يوسفي،

التي تأثرت بنظرية التقدير المعرفي لالزاروس من األوائل الذين وضعوا S.Kobasaتعتبر سوزان كوبازا 
امت بها كوبازا في األساس النظري لمصطلح الصالبة النفسية ،وبناءا علي مجموعة من الدراسات التي ق

( عرفت الصالبة النفسية على أنها :"مجموعة من السمات الشخصية التي تعمل 1982، 1979سنتي )
كواق ألحداث الحياة الضاغطة ،وإنها تمثل إعتقادا أو إتجاها عاما لدى الفرد في قدراته على إستغالل 

        ا غير مشوه ،ويفسرها بمنطقية كافة مصادره وإمكاناته النفسية كي يدرك األحداث الضاغطة إدراك
    و موضوعية ، ويتعايش معها على نحو إيجابي وهي تتضمن ثالثة أبعاد رئيسية هي :اإللتزام ، التحكم

 (.152 ص،2017و التحدي .")منصوري،

وعلى هذا فان مفهوم الصالبة يشير على أن الفرد يمتلك مجموعة من السمات تساعده على مواجهة 
 وأن الفرد الذي يتميز بالصالبة النفسية تكون له القدرة على توقع األزمات ومواجهتها. الضغوط ،

( إلى أن األفراد ذوي 1996) Taylor( وتايلور1997) Frydenbergوفي هذا الصدد يشير فريد نبرج 
مون الدرجات المرتفعة على مقاييس الصالبة النفسية يقدرون المواقف الضاغطة بطريقة مقبولة ويستخد

إستراتيجيات مواجهة أكثر فاعلية مقارنة باألفراد  الذين يحصلون على درجات منخفضة في الصالبة 
 ( .132 ص،2006النفسية .)حسين وحسين،
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 فاعلية الذات :ـــــ ه 

تعد فاعلية الذات من المفاهيم التي تمثل مركزا رئيسيا في تحديد القدرات و الطاقات اإلنسانية وتفسيرها، 
    من فاعلية الذات سلوك المثابرة و المبادرة لدى الفرد، ومدى كفايتها للتعامل مع التحديات البيئية وتتض

و الظروف المحيطة ، فهي تؤثر في الحدث من خالل عمليات دافعة معرفية و وجدانية ،وفعالية الذات 
هي :"أحكام الفرد أو توقعاته عن أدائه للسلوك في مواقف تتسم بالغموض Bandura،حسب باندورا 

،وتنعكس تلك التوقعات  على إختيار األنشطة المتضمنة في األداء و الجهد المبذول ، ومواجهة 
 (158ص، 2017الصعوبات و إنجاز المهام المكلف بها .)منصوري ،

ات يكونون أكثر إستخداما إلستراتيجيات المواجهة التي إن األفراد ذوي المستويات المرتفعة من فعالية الذ
تركز على المشكلة حيث أنها تؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل وتزيد من قدرتهم على التحكم في الموقف ، 
أما األفراد  الذين تكون لديهم فاعلية الذات منخفضة في مواجهة األحداث الضاغطة فإنهم يميلون إلى 

تالي ل يستطيعون التحكم في الموقف وهذا يزيد من قابليتهم للتعرض و التأثر التجنب  و الهروب وبال
 (.133 ص،2006باألحداث الضاغطة في المستقبل .)حسين وحسين،

ومما سبق ذكره نخلص  إلى أن العوامل الشخصية ذات أهمية كبيرة في تحديد قدرة الفرد على مواجهة 
 الضغوط بفعالية .

 الموقفية :ثانيا : العوامل 

تـؤثر خصــائص الموقــف وطبيعتــه  والمســاندة اإلجتماعيــة مــن قبــل اآلخــرين فــي نوعيــة اإلســتجابة للمواقــف 
الضـاغطة التــي يمــر بهــا الفــرد فالعوامــل  الموقفيــة تلعــب دورا هامــا فــي تحديــد أســاليب مواجهــة الضــغوط ، 

هــــي عمليــــات تفاعليــــة تــــرتبط مــــرة  يظــــن الكثيــــر مــــن البــــاحثين بــــأن التقيــــيم األولــــي  والثــــانوي و المواجهــــة
بخصــائص الفــرد و مــرة بخصــائص الموقــف الــذي يواجهــه ،لــذلك فــإن التقيــيم المعرفــي يمكــن أن يــزداد مــن 
خالل مختلف خصائص الموقف )طبيعة التهديد ،مدته ، درجة الغموض ، الفجائية( ومدى توافر المساندة 

ـــــــــــــــــــة الحاجـــــــــــــــــــة إليهـــــــــــــــــــا )يوســـــــــــــــــــفي كمـــــــــــــــــــا اإلجتماعيـــــــــــــــــــة  (.85 ص،2016، وكيفـــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــي حال
( تصــنيفا لألحــداث حســب التقيــيم األولــي 1978)Lazarus et Lonir ولقد إقترح لزروس ولونير 

الـذي يقــوم بــه األفـراد ولــذلك فاألحــداث يمكــن أن تـدرك بأنهــا مهــددة فهــي تحـرك بعــض اإلســتراتيجيات مثــل  
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أو تــدرك علــى أنهــا تحــديات فهــي تهــوين الخطــر ، إعــادة التقيــيم اليجــابي ، ممارســة المعتقــدات الدينيــة ، 
 تحرك بعض اإلستراتيجيات مثل حل المشكل، الفكاهة، التفكير اليجابي ....الخ 

ستراتيجيات المواجهة التي تركز على المشكلة إوفي هذا الشأن يشير كذلك لزاروس وفولكمان إلى أن 
أن يكون الموقف عرضة للتغيير ، يستخدمها الفرد عندما يكون قادرا على التحكم والسيطرة على الموقف و 

ستخدام إنه يميل إلى إأما  المواقف التي يدركها الفرد على أنها غير قابلة للتحكم و السيطرة عليها ف
 (.134 ص،2006ستراتجيات المواجهة التي تركز على النفعال في التعامل معها .) حسين وحسين ،إ

 ثالثا : العوامل الديموغرافية:

فراد للمواقف الضاغطة ، حسب متغيرات العمر والجنس والمستوى تختلف إستجابات األ هي أنمن البدي
جتماعي والثقافي الذي يتمتعون به  ، فعندما نتناول عامل الجنس مثال نجد أن النساء إلااإلقتصادي و 

ل إستعمال أكثر إستعمال إلستراتيجيات  المواجهة المبنية على اإلنفعال مقارنة بالذكور ، كما نجدهن أق
 ( 164ص، 2017لإلستراتيجيات المبنية على حل المشكل .)منصوري ، 

وتعد الفروق بين الذكور واإلناث من العوامل التي تؤثر في إختيار أسلوب التعامل مع الضغوط ، حيث 
تباينت نتائج الدراسات في توضيح مدى تأثير  تلك الفروق، فأشار البعض إلى أن هناك فروق في حين 

ر البعض اآلخر بعدم وجود فروق بينهما إل في عدد قليل منها ، ففي دراسة "إبراهيم سالم الصباطي" أشا
( أشارت النتائج إلى أن هناك فروق واضحة بين الذكور واإلناث في القدرة على مواجهة 1996)

أن  الصعوبات ، حيث تميزت إستجابات اإلناث بالبكاء واإلنسحاب من الموقف الضاغط ، في حين
إستجابتهم  بالغضب ومحاولة إثبات الذات وهو ما يسمى اإلستجابة بالمواجهة . )يوسفي  تالذكور إتسم

 (86 ص، 2016، 

كما يؤثر العمر الزمني في أساليب المواجهة لألحداث الضاغطة ، فاإلستراتيجيات التي يستخدمها 
تلك التي يستخدمها المسنون ، فهؤلء  األطفال تختلف عن تلك التي يستخدمها المراهقون والراشدون وعن

يستخدمون إستراتيجيات مثل إعادة التفكير المعرفي لألحداث والتأكيد على الجوانب اإليجابية للحدث بينما 
يميل المراهقون والراشدون بوجه عام إلى إستخدام إستراتيجيات المواجهة تكون عدوانية وكذلك يميلون إلى 

ن األساليب الدفاعية الالشعورية في مواجهة المواقف والتحديات التي تعترضهم اإلزاحة واإلسقاط وغيرها م
 ( .140 ص،2006في البيئة ) حسين وحسين ، 



 الفصل الثالث:                                                         إستراتيجيات مواجهة الضغوط
 

 
54 

وفي المقابل فإن الصغار غالبا ما يستخدمون إستراتيجيات تركز على اإلنفعال وتصبح أكثر نضجا مع 
 تقدم العمر .

إلقتصادي والثقافي في إستخدام اجتماعي و اإل كما كشفت بعض الدراسات اإلرتباط بين المستوى 
ستراتيجيات المواجهة ، حيث إرتبط بشدة المستوى اإلجتماعي واإلقتصادي المرتفع مع المواجهة النشطة إ

، وإرتبط بمستوى أقل بكثير مع المواجهة باإلنسحاب ، كما أن الدخل المرتفع والمستوى التعليمي الجيد 
لسلوكية النشطة ، كما أن المستوى التعليمي الجيد يساعد نوعا ما على حسن إرتبطا إيجابا بالمواجهة ا

إستخدام  أساليب المواجهة عند إدارة المشكالت المهنية  و الزوجية، كما أنه يساعد كثيرا على إستخدام 
 (.87 -86 ص ص،2016المواجهة  المركزة حول المشكلة)يوسفي،

ختالف إستراتيجيات و أساليب المواجهة لدى األفراد تختلف بإ ومن خالل العرض السابق يمكننا القول أن
متغيرات الشخصية و المتغيرات الديموغرافية إضافة إلى إختالف البناء المعرفي للفرد وكيفية تفسيره 

 للمواقف الضاغطة بناءا لتنوع طبيعتها.

 تصنيف استراتيجيات المواجهة :2-7

   نموذج إلى آخر ،كما إختلفت هذه النماذج من حيث الطبيعة لقد إختلفت و تنوعت أبعاد المواجهة من 
 و العدد حيث تراوحت بين التصنيف الثنائي والثالثي حتى الرباعي وفيما يلي عرض لبعض التصنيفات:

يصنف البعض أساليب المواجهة إلى قسمين :أساليب لشعورية وأخرى شعورية و تشير األولى بأنها 
عامل مع الضغوط ، لكنها تستخدم بهدف حماية الشخص من حدة اإلنفعالت أساليب غير فعالة في الت

السالبة و اإلحتفاظ للقيمة الذاتية و اإلحساس بالسيطرة و التحكم وذلك عن طريق تشويه وحجب وإنكار 
الموقف الضاغط ،وهي ل تشير إلى الالسواء إل عندما يلجأ إليها الفرد بصورة مستمرة بحيث تكف 

لتكيفية له ،ومن أهم األساليب الالشعورية في التعامل مع الضغط :الكبت ،اإلنكار ، اإلسقاط ، الوظيفة ا
 التكوين العكسي ، التبرير ، اإلعالء ...الخ

 أما األساليب الشعورية في مواجهة الضغوط تنقسم إلى نوعين:

 أساليب ترتكز على المشكلة.ــــ أ

 أساليب ترتكز على اإلنفعال.ــــ  ب
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( ،حيث يشير إلى أن 1984ويعتبر هذا األخير من أشهر التصانيف التي قدمها لزاروس وفولكمان )
للمواجهة وظيفتين مختلفتين ترتبط األولى بشكل مباشر بالمشكلة في حين ترتبط الثانية باإلنفعالت 

 (.89 -88 ص ص،2016المترتبة عن المشكالت )يوسفي ،

ا بعد عن وجود بعد ثالث أطلق عليه "التجنب" يمكن إضافته إلى لقد كشفت الدراسات التي أتت فيم
البعدين السابقين ، في حين تطلعت دراسات أخرى إلى النموذج الرباعي المتكون من:"التمركز حول 
المشكلة،التمركز حول اإلنفعال ، التجنب ،إعادة التقويم." وقد تضمنت جملة من مقاييس المواجهة هذه 

 األبعاد.

 ي عرض ألهم التصنيفات الخاصة بإستراتيجيات المواجهة :وفيما يل

  Pearlin et Scooler (1978:)تصنيف بيرلن وسكولر-

يعرف الباحثان في مقالهما بنية  إستراتيجيات التعامل على أنها مجموعة نشاطات التي يبحث األشخاص 
 ثالثة أبعاد وهي :من خاللها على تجنب األضرار من الضغوط التي يتعرضون لها ويقترحان 

 محاولت لتغيير الموقف بالقضاء على مصادر الضغط . -

 مجهودات لتغيير معنى الضغط و إختزال مفعول الحدث . -

 لتحكم  في مشاعر الضيق أي تسيير الضغط .اإيجاد طرق  -

 Coleman(1979: )تصنيف كولمان  -

ميكانيزمات يلجأ إليها الفرد للتعامل مع الضغوط  يشير كولمان في كتابه"التحكم في الضغط إلى ثالثة 
 والتخفيف من آثارها وهي :

 وصول المعلومات . -

 اإلستجابة التلقائية . -

 (.138-137ص ص،2017)منصوري،. حالة التيقظ -



 الفصل الثالث:                                                         إستراتيجيات مواجهة الضغوط
 

 
56 

   
 Billings et Moos (1981: )تصنيف بيلجنيس وموس -

جيات مواجهة إقدامية و أخرى إحجامية ويرى يصنف الباحثان إستراتيجيات مواجهة الضغوط إلى إستراتي
كل منهما أن إستراتيجيات المواجهة اإلقدامية تتضمن القيام بمحاولت معرفية لتغيير أساليب التفكير لدى 
الفرد عن المشكلة ومحاولت سلوكية وذلك بهدف حل المشكلة بشكل مباشر ، أما إستراتيجيات المواجهة 

بمحاولت معرفية وذلك بهدف اإلنكار أو التقليل من التهديدات التي يسببها  اإلحجامية فهي تتضمن القيام
الموقف و القيام بمحاولت سلوكية لتجنب التحدي مع المواقف الضاغطة ، وهي تتكون من إستراتيجيات 

 ص ص،2006فرعية مثل اإلنكار و التشتت و الكبت والقمع والتقبل أو اإلستسالم .)حسين وحسين ، 
94- 95)    . 

 Lazarus et Folkman (1984)تصنيف لزاروس وفولكمان -

يعتبر الباحثان أن إدراك الفرد للمواقف الضاغطة هو المحدد األساسي لمستوى تأثير أحداث الحياة 
 الضاغطة على الفرد نفسيا وصحيا ولقد حددا طريقتان للتعامل مع األزمات و الضغوط وهما:

 المتمركزة حول المشكلة :إستراتيجيات المواجهة ــــ أ

تتمثل في الجهود التي يبذلها الفرد لتعديل العالقة الفعلية بين الشخص و البيئة ،ولهذا فإن الشخص الذي 
يستخدم أساليب المواجهة التي ترتكز على المشكلة نجده في المواقف الضاغطة يحاول تغيير أنماط 

       البحث عن معلومات أكثر عن الموقف سلوكه الشخصي أو يعدل الموقف ذاته وذلك عن طريق 
فولكمان إلى أن إستراتيجيات المواجهة  أو المشكلة لكي ينتقل إلى تفسير الموقف ،ويشير لزاروس و

الناتجة تعتمد بشكل كبير على مطابقة وتناغم إستراتيجية المواجهة مع خصائص الموقف ، وأن 
ة غالبا ما تكون ملموسة وقابلة للمالحظة وترتبط بظهور إستراتيجيات المواجهة التي ترتكز على المشكل

مستوى منخفض من المشقة النفسية لدى األطفال و المراهقين والراشدين ،كما تتضمن محاولت يقوم بها 
أو يسعى نحو  يا وكيدتالفرد إلنجاز الهدف من المهمة عن طريق فعل أشياء مثل أن يكون الفرد 

كل حال فإن إستراتيجيات المواجهة التي ترتكز على المشكلة تتضمن قيام  المساعدة اإلجتماعية ، وعلى
الفرد بمجموعة من السلوكيات التي تستهدف محو الموقف الضاغط أو التعامل معه بفعالية .)حسين 

 (.94 -93 ص ص،2006وحسين،
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 إستراتيجيات المواجهة المتمركزة حول اإلنفعال :ــــ  ب

ها الفرد لتنظيم اإلنفعالت وخفض المشقة و الضيق اإلنفعالي الذي سببه تشير إلى الجهود التي يبذل
الحدث أو الموقف الضاغط للفرد عوضا عن تغيير العالقة بين الشخص و البيئة ،وتتضمن أساليب 

  .اإلبتعاد وتجنب التفكير في الضواغط و اإلنكارو التي ترتكز حول اإلنفعال  المواجهة

(إلى أن هناك إختالفا بين إستراتيجيات المواجهة المتمركزة حول 1983وس وفولكمان)ر ويشير لزا
المشكلة وإستراتيجية المواجهة المتمركزة حول اإلنفعال ،وينحصر ذلك أن إستراتيجيات المواجهة التي 
ترتكز على المشكلة تتضمن جهودا لتعريف وتحديد المشكلة و البحث عن معلومات وخلق الحلول البديلة 

ختيار من بينها البديل المناسب وتنفيذه  ب التكاليف والفوائد )المزايا و العيوب( لهذه البدائل واإللها وحسا
    وقد يكون موجها نحو الذات مثل تنمية وإكتساب سلوكيات جديدة أو تعديل مستوى الطموح لدى الفرد 

حول المشكلة يكون موجها نحو أو تعلم مهارة جديدة ،والبعض اآلخر من إستراتيجيات المواجهة المتمركزة 
البيئة ومحاولة الحصول على المساندة من اآلخرين المحيطين بالفرد . أما إستراتيجيات المواجهة التي 
ترتكز على اإلنفعال فهي تساعد الفرد على خفض الضغط اإلنفعالي وبعضها يتضمن عمليات معرفية 

،وبعضها يتضمن إستراتيجيات سلوكية مثل  اإلسقاطمثل التجنب والتقليل من شأن المشكلة ولوم اآلخرين و 
التأمل وتعاطي العقاقير ،فإستراتيجيات المواجهة التي ترتكز على اإلنفعالت منها ما هو إيجابي مثل 
التنفيس و الدعابة والمرح والمساندة اإلجتماعية، ومنها ما هو سلبي مثل تعاطي المخدرات و العقاقير 

 ( 92 ص،2006غيرها.)حسين وحسين،والتدخين وزيادة األكل و 

 Martin  et all   (1992:)تصنيف مارتن وزمالئهـــــ  

 قدم مارتن وزمالئه أسلوبين من إستراتيجيات المواجهة مع الضغوط النفسية وهما :

 وفيها يلجأ الفرد إلى إستخدام ردود الفعل اإلنفعالية في مواجهة الضغط  اإلستراتيجيات اإلنفعالية  :ـــــ 

 منها : التوتر ، الشك ، الغضب ،اإلنزعاج .

اإلستراتيجيات المعرفية :وفيها يلجأ الفرد إلى إعادة التفسير اإليجابي وبعض أنماط التفكير والنشاط ــــ 
 التخيلي . 
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 Cohen(1994:)تصنيف كوهين ــــــ 

 خالل الدراسات التي قام بها كوهين قدم  مجموعة من اإلستراتيجيات تخص كيفية المواجهة وهي:من 

 التفكير العقالني ، التخيل، اإلنكار ، حل المشكلة ، الفكاهة، الرجوع إلى الدين .

 (140ص، 2017)منصوري ، 

 Higgins et Endler(1995:)تصنيف هيجنز وأندلرـــــ 

لهما  بعنوان " التعامل مع ضغط الحياة والضيق النفسي والجسدي " إلى ثالثة  أشار الباحثان في مقال
 أساليب للتعامل مع الضغوط  هي :

التوجه اإلنفعالي : يتضمن هذا األسلوب ردود األفعال اإلنفعالية )مشاعر القلق والتوتر ، اإلنزعاج  -أ
 ه في التعامل مع المشكل.والغضب ، الحزن واليأس( والتي تنتاب الفرد وتنعكس على أسلوب

التوجه نحو التجنب : ويتضمن هذا األسلوب محاولت الفرد تجنب المواجهة المباشرة مع الضغوط  -ب
 واإلكتفاء باإلنسحاب من الموقف .

التوجه نحو األداء: ويتضمن هذا األسلوب المحاولت السلوكية النشطة التي يقوم بها الفرد للتعامل  -ج
، وبشكل واقعي وعقالني إذ نجده يسعى لمعرفة األسباب الحقيقية للمشكل واإلستفادة  مباشرة مع المشكل

من خبرته السابقة وإقتراح بدائل التعامل مع المشكل إلختيار أفضلها ووضع خطة فورية لمواجهة المشكل 
 ( 145 - 144 ص ص، 2017. )منصوري ، 

جهة تتضمن سلوكيات فعالة تساعد الفرد على حل يمكننا أن نستنتج أن إستراتيجيات الموا وخالصة القول
المشكلة والبحث عن المعلومات والتفكير في الحلول البديلة وطلب المساندة اإلجتماعية من األصدقاء 
ومن األسرة ومراكز اإلرشاد ، في حين أن إستراتيجيات المواجهة الغير فعالة هي عبارة عن مجموعة من 

د لتجنب التعامل مع المشكلة مثل : اإلنكار ، القيام بأفعال غير مالئمة ، السلوكيات التي يقوم بها الفر 
كما تختلف أساليب المواجهة وإدارة الضغوط بإختالف طبيعة الموقف الضاغط والبناء المعرفي للفرد 
ونمط شخصيته ، كما تتنوع أساليب المواجهة ، مما جعل بعض الباحثين يضعون تصنيفات لها من أجل 

 والتعمق أكثر في فهم خصائصها وأثرها في تحقيق اإلستقرار النفسي والجسدي للفرد .اإلثراء 
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 أهم طرق قياس إستراتيجيات مواجهة الضغوط :2-8

يستخدم العلماء عددا من اإلختبارات و المقاييس التي تستهدف قياس السلوكيات والمعارف التي يقوم بها 
يتعرضون لها في البيئة وتعتبر إختبارات الورقة والقلم هي األفراد للتعامل مع المواقف الضاغطة التي 

أكثر الطرق واألدوات شيوعا في قياس إستراتيجيات المواجهة لألحداث والمواقف الضاغطة .ومن أبرز 
 المقاييس التي أستخدمت في قياس إستراتيجيات  مواجهة الضغوط نذكر منها :

 Lazarus et Folkman  (1988: )لزاروس وفولكمانإستبيان أساليب المواجهة إعداد ـــــ 

مفردة ويجيب المفحوص على هذه المفردات من خالل مقياس متدرج من  (66 )ويتكون هذا إستبيان من
أربع نقاط وهي:)لتستخدم ، تستخدم نوعا ما ، تستخدم بشكل معتدل ، تستخدم بشكل كبير( ، وتأخذ هذه 

ذا اإلستبيان إستراتيجيات المواجهة المعرفية والسلوكية التي يستخدما ( ويقيس ه3، 2، 0،1اإلستجابات ) 
األفراد للتعامل مع المواقف الضاغطة ومن خالل التحليل العاملي لمفردات اإلستبيان تم التوصل إلى 
وجود ثمانية أنواع من أساليب المواجهة وهي : التحدي ، التجنب ، اإلبتعاد ، سلوك الضبط الذاتي ، 

نحو المساندة اإلجتماعية ، تقبل المسؤولية ، حل المشكالت ، إعادة التقييم اإليجابي .)حسين السعي 
 (.111 ص،2006وحسين ، 

 Caver et Scheier (1989: )قائمة المواجهة المتعددة األبعاد إعداد كارفر وسيشيرـــــ 

فراد في اإلستجابة للمواقف وتتناول هذه القائمة قياس أساليب المواجهة المختلفة التي يستخدمها األ
أبعاد تقيس  (5)بعدا أو إستراتيجية فردية ، منها (13)مفردة موزعة على  (53)الضاغطة ، وتتكون من 

أبعاد أخرى تقيس إستراتيجيات  (5)جوانب مختلفة من إستراتيجيات المواجهة التي ترتكز على المشكلة و
تقيس إستجابات مواجهة أقل فائدة وسلبية وهي التباعد أبعاد  (3)المواجهة التي ترتكز على اإلنفعال و

 (.112 ص،2006السلوكي والتباعد العقلي وتعاطي المخدرات والكحوليات. ) حسين وحسين ،

 ( :1990قائمة المواجهة مع المواقف الضاغطة إعداد إندلر وباركر )ــــــ 

أساسيا في التوازن الجسمي والنفسي  تعتبر هذه القائمة جزءا من إختبارات الشخصية التي تلعب دورا 
واإلنفعالي عند مواجهة أحداث ومواقف محيطة ، يسير سلم اإلختبار بطريقة ذاتية ويعتمد في تطبيقه على 
     ورقة وقلم رصاص ، ويجيب المفحوص على مفرداتها على مقياس متدرج من خمس نقاط تتراوح من
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فقرة تتوزع على ثالث إستراتيجيات لمواجهة الضغوط  (48)) ليس مطلقا إلى كثير جدا( ، وتتكون من 
  :وهي كاآلتي

 عبارة لقياس بعد المشكل . (16) -

 عبارة لقياس بعد اإلنفعال . (16)-

 عبارة لقياس بعد التجنب . (16) -

م تتوزع الوحدات الخاصة لقياس بعد التجنب إلى سلمين فرعيين وهما : الترفيه ويضم ثمانية فقرات ، الدع
 (.149 -148 ص ص،2017اإلجتماعي ويضم كذلك ثمانية فقرات. )منصوري، 

 ( :1990استبيان المواجهة الدينية من إعداد بيرجمنت وآخرون )ـــــ 

مفردة يجيب المفحوص عليها من خالل مقياس متدرج مكون من أربع  (33)يتألف هذا اإلستبيان من 
( ،  3، 2، 1، 0ة ، بدرجة كبيرة (، وتأخذ الدرجات ) نقاط )ليس مطلقا ، إلى حد ما ، بدرجة متوسط

 ومن أمثلة مفرداته :

 أثق في أن هللا ليتركني وحيدا . -

 أعرف أن هللا يساعدني على حل المشكلة . -

 تساعدني عقيدتي في إختيار أساليب مختلفة للتأمل مع المشكلة . -

 (. 117ص، 2006حسين وحسين ، أتقبل الموقف أو المشكلة فكل شيء بإرادة هللا . )  -

                                  (1993سلم تولوز لمواجهة الضغوط من إعداد إسباريس وزمالئه )ـــــ  
Echelle Toulousaine de coping     : 

يعد هذا السلم إختزال لقائمة المواجهة التي أعدها كارفر وزمالئه إذ وبعد أن كانت القائمة في شكلها 
 األصلي تتضمن خمس مجالت للمواجهة أصبحت بعد التعديل الذي أدخله إسباريس وزمالئه

Esparbés et all  :عليها تتكون من ثالثة مجالت فقط وهي 

 الفعل )مجال الجهد اإلداري ( . -
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 المعلومة)المجال المعرفي ( . -

 العواطف )المجال اإلنفعالي( . -

يتكون من ستة أبعاد وكل إستراتيجية من اإلستراتيجيات الست كل مجال من هذه المجالت الثالث 
 (. 146 ص، 2017بعدا )منصوري ،  (18)تتضمن ثالثة أبعاد وبذلك يتضمن السلم 

 ( :9719مقياس لقياس األبعاد الوظيفية للمواجهة من إعداد كوكس وفيرجسون )ـــــ 

يستخدمها األفراد في مواجهة الضغوط ، المقياس مجموعة من اإلستجابات السلوكية والوظيفية التي 
 ويقيس هذا المقياس أربعة وظائف للمواجهة  وهي :

ستجابات السلوكية التي يعتقد الشخص أنها تتيح له التعامل بشكل مباشر مع اإلقدام : تشير إلى اإل-أ
 المشكلة .

 .تجاهل وجود المشكلة ستجابات السلوكية التي يعتقد الشخص أنها تتيح لهاإلحجام : تشير إلى اإل -ب

التنظيم اإلنفعالي : تشير إلى السلوكيات   التي يعتقد الشخص أنها تتيح له التعامل مع النتائج  -ج
 واآلثار النفعالية الناتجة عن األحداث والمواقف الضاغطة.

وإعطاء معنى إعادة التقييم : تشير إلى اإلستجابات السلوكية التي يعتقد الفرد أنها تتيح له التفسير  -د
 ( .117 ص،2006) حسين وحسين،  .إيجابي للحدث الضاغط

 

 :الفصلخالصة 

من خالل ما سبق عرضه خالل هذا الفصل نستطيع القول أن المواجهة تعتبر إحدى المتغيرات األساسية 
المواجهة والمهمة للحفاظ عل صحة الفرد النفسية والجسدية ، فالفرد الذي يستخدم إستراتيجيات إيجابية في 

تمكنه  من خفض شدة تهديد العوامل والمواقف الضاغطة في بيئته ، ولذلك نرى أن ضرورة التدرب على 
هذه المهارات يقي الفرد من الشعور بالتوتر والضغط ، ومنه أصبح لزاما اإلهتمام بدراستها وإدراجها ضمن 

اد محتفظين بصحتهم النفسية والجسدية البحوث الحديثة من أجل معرفة العوامل واألسباب التي تجعل األفر 
  مقارنة بآخرين يواجهون نفس المواقف الضاغطة .
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 تمهيد:

تعتبر فترة  المراهقة التي تمتد بين مرحلة الطفولة المتأخرة ومرحلة الرشد فترة هامة جدا من حياة اإلنسان 
، بل هي من أهم فترات الحياة إطالقا، وهي مرحلة حرجة ، فالتغيرات النمائية والمشكالت المختلفة التي 

ل من له إهتمام خاص بالمراهقين وتهز يتعرض لها المراهق تؤرق األهل والعاملين في المجال التربوي وك
المراهق من أعماقه ، ولهذا يرى علماء النفس والتربية أن في المراهقة أزمة طويلة يجتازها الفرد ، 
ويعتقدون أنه ما لم يتفهم اآلباء والمربون هذه األزمة ويعملون على مساعدة المراهق ويهيئانه لمواجهتها 

به تكون جسيمة ، ولهذا فإن الصحة النفسية والجسدية لإلنسان  فإن األخطار عليه وعلى المحيطين
 تتوقفان على إجتياز فترة المراهقة بأمان و إطمئنان . 

 معنى المراهقة:-1

لقد ورد في لسان العرب معان كثيرة لكلمة " رهق " ومنها راهق الغالم أي قارب البلوغ ، وترجع كلمة 
ي اإلقتراب من الشيء ، فراهق الغالم فهو مراهق أي قارب اإلحتالم المراهقة إلى الفعل " راهق " الذي يعن

، و رهقت الشيء رهقا أي قربت منه ، والمعنى هنا يشير إلى اإلقتراب من النضج والرشد )أبو جادو، 
 ( 405 ص، 2011

ية   في اللغة الالتينAdolescersمن فعل و  Adolescenceأشتق مصطلح المراهقة في اللغة اإلنجليزية
 ( 15ص، 2010وتعني اإلقتراب التدريجي من النضج الجسمي والجنسي والعقلي واالنفعالي. )الزعبي ، 

أما المراهقة من الناحية البيولوجية تعني تلك الفترة من حياة الفرد التي تبدأ بالبلوغ وتستمر حتى سن 
سن الرشد، وبهذا المعنى يكون النضج ، فهي مرحلة تمتد من نهاية مرحلة الطفولة وتستمر حتى بداية 

المراهق ليس طفال وليس راشدا، وتتميز المراهقة بيولوجيا بمجموعة من التغيرات الجسمية والفسيولوجية 
الداخلية إضافة إلى التغيرات النفسية و اإلجتماعية إذ يحاول المراهق اإلستقالل بذاته مكونا شخصيته 

 الخاصة به وصوال بذلك إلى سن الرشد .

هذا فإن المراهقة تبدأ أول إشاراتها بالظهور بين سن الحادية عشر و الثانية عشر عند غالبية المراهقين ول
وتتسارع العملية حتى تبلغ ذروتها عند سن الخامسة عشر أو السادسة عشر تقريبا، ثم تتباطأ بعض 

إلى حد بعيد أو قريب ، الشيء وفي سن الثامنة عشر تكون مراحل النمو التي تكون المراهقة قد تكاملت 
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ولكن ليس معنى هذا أن كل فرد يسير وفق هذا النمط الزمني ، ولكنه نمط صحيح إذا تكلمنا عنه بصورة 
 (.16 -15 ص ص،2010عامة )الزعبي،

لقد بدأت دراسة المراهقة في القرن التاسع عشر، ولقد حددت الفترة الزمنية لهذه الفترة بالعقد الثاني من 
 ثالثة معاني شاملة تحدد طبيعة المراهقة :العمر،وهناك 

 المعنى األول: أن المراهقة ظاهرة بيولوجية .-أ

 المراهقة ظاهرة اجتماعية.ن المعنى الثاني:أ-ب

المعنى الثالث :حيث أن أغلب الباحثين يرون أن المراهقة ظاهرة نفسية في طبيعتها العامة مهما كانت -ج
، 2012ية ولكل فريق له رأيه الذي يتمسك به ويدافع عنه .)الداهري،أسبابها سواءا بيولوجية أم إجتماع

 (.19ص

 المراهقة والبلوغ:-2

ترتبط كلمتا )المراهقة و البلوغ(، في أذهان كثير من الناس بمفهوم واحد،ولقد أستخدم لفظي البلوغ 
الوصول والمقصود به  لغويا هو Pubertyوغ والمراهقة  كمترادفين ،والواقع أن ثمة إختالف بينهما ،فالبل

عند أكثر العلماء هو نمو الفتى و الفتاة جنسيا في فترة من حياتهم بحيث يصبحون قادرين للتناسل وإبقاء 
  .لفسيولوجية التي تطرأ على الفردالنوع ، وتطلق كلمة البلوغ فقط على المظاهر البدنية الظاهرة والتغيرات ا

ضج ويقصد بها مجموعة من التغيرات التي تطرأ على الفتى و الفتاة أما كلمة المراهقة تعني التدرج نحو الن
سواء أكانت من الناحية الجسمية أو الجنسية أو العقلية أو العاطفية أو اإلجتماعية ،ومن شأنها أن تنقل 
الفتى أو الفتاة من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الرشد، فالمراهقة تطلق على مرحلة كاملة تبدأ من البلوغ 

 (.17 ص،2012تمر حتى مرحلة النضج )الداهري،تس

 فالبلوغ هو الوجه البيولوجي للمراهقة ،ويمكن تقسيم فترة البلوغ إلى ثالث مراحل :

 وتبدأ فيها الخصائص الجنسية الثانوية في الظهور.  ـــــ مرحلة ماقبل البلوغ:

عضاء التناسلية قادرة على إنتاج : تستمر فيها الخصائص الثانوية في الظهور و تصبح األمرحلة البلوغ-
 البويضات و الحيوانات المنوية .
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:تكون فيها الخصائص الجنسية األولية  قد تطورت بشكل جيد وأصبحت األعضاء مرحلة ما بعد البلوغ -
الجنسية قادرة على أداء وظائفها كما هو الحال عند الراشدين ويحدث الحيض أو الطمث عند الغالبية 

 ص ص،2011الفتيات في الفترة ما بين سن الحادية عشر وسن الخامسة عشر.)أبوجادو،العظمى من 
408- 409.) 

إن سن البلوغ يتأثر بعوامل الجو و التغذية والصحة و المرض ِتؤثر في إسراعه أو تأخيره ،تدل 
الخامسة اإلحصائيات المختلفة على أن اإلناث يصلن إلى البلوغ عادة فيما بين سن الثانية عشر و سن 

 عشر ،وأن الذكور يصلون إلى البلوغ عادة ما بين سن الرابعة عشر وسن السادسة عشر .

وباختصار فإن البلوغ أحد جوانب المراهقة وهو يعني القدرة على التناسل بعد إكتمال الوظائف الجنسية، 
طفل في مرحلة المراهقة، أما من الناحية الزمنية فإنه يسبق المراهقة بإعتباره أول المؤشرات على دخول ال

أما المراهقة في علم النفس فتعني اإلقتراب من النضج الجسمي و العقلي و النفسي واإلجتماعي ، ولكنه 
ليس النضج نفسه ألن الفرد في هذه المرحلة يبدأ بالنضج العقلي و الجسمي و النفسي و اإلجتماعي 

، 2009قد تصل إلى عشر سنوات. )بوبازين،ولكنه ال يصل إلى إكتمال النضج إال بعد سنوات عديدة 
 (.  237ص

 بعض تعريفات المراهقة :-3

 تناولت عدة تعريفات  مفهوم المراهقة وحاول كل منها التركيز على  جانب من جوانب النمو فيها .

(المراهقة بأنها :"الوقت الذي يحدث فيه التحول في الوضع 1955) Ausbelكما عرف أوسبلـــــ 
 .البيولوجي للفرد 

(:"فقد عرف المراهقة بأنها مرحلة من العمر تتميز فيها 1956)Stanley Holl أما ستانلي هولــــــ 
 .عاالت الحادة والتوترات العنيفة"تصرفات الفرد بالعواصف واإلنف

( :"بأنها الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة ليخرج الى 1962) Horrocksعرفها هوروكســـــ 
  .العالم الخارجي، ويبدو في التفاعل معه واإلنذماج فيه "
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حيث يعتبر المراهقة : " Englishكما نجد في قاموس المصطلحات النفسية تعريف صاغها إنجلش ـــــ 
    لنضج ، فهي مرحلة إنتقالية يتحول خاللها الشاب إلى رجل بالغ مرحلة تبدأ بالبلوغ الجنسي حتى سن ا

 أو إمرأة بالغة "

في موسوعة العلوم اإلجتماعية بأنها : " تلك الفترة التي  Ford et Beachفي حين عرفها فورد وبيجـــــ 
تمتد مابين البلوغ والوصول إلى النضج المؤدي إلى اإلخصاب الجنسي ، حيث تصل األقسام المختلفة 

 للجهاز الجنسي إلى أقصاها في الكفاءة ، وفي المراحل المختلفة لدورة الحياة ، وفي الحقيقة سوف ال
 ة إال عندما تصبح جميع العمليات الضرورية لإلخصاب والعمل واإلفراز ناجحة ".تكتمل مرحلة المراهق

(يعرف المراهقة بأنها : فترة زمنية في مجرى حياة الفرد تتميز بالتغيرات الجسمية 1977أما جالل )ــــــ 
ة وتساعد والفيسيولوجية التي تتم تحت الضغوط اإلجتماعية المعينة تجعل لهذه المرحلة مظاهرها النفسي

 الظروف الثقافية  في بعض الثقافات على تميز هذه المرحلة "

( فقد عرف المراهقة بأنها : "المرحلة التي تبدأ بالبلوغ وتنتهي بتحقيق النضج 1992أما المفدي )ـــــ 
 الجسمي واإلنفعالي واإلجتماعي". 

 ( 19 -18 ص ص، 2010)الزعبي ، 

كل باحث  قد عرف المراهقة من وجهة نظره ، فقد ركز  نالحظ أن هذه التعاريفتعقيبا على  -
ي "هوروكوس"  في تعريفه على أن المراهق ينتقل من حياة الطفولة واإلتكالية إلى العالم الخارجي الذ

ن بذلك شيء من اإلستقالل الذاتي واإلعتماد على فيه تفاعل إجتماعي بشتى صوره وأشكاله ويكو   يحدث
ركز على الجانب اإلنفعالي في حياة المراهق وما يعتريه من توترات وثورات النفس ، أما "هول " فقد 

توصف أحيانا بأنها أزمة تحدث في مراحل نموه ، ومن خالل مراجعة تعريف كل من" أوسبل"و"إنجلش " 
ت في الو"فورد" ، و"بيج" نجد أن التركيز قائم على الجانب الجسمي وما يطرأ عليه من تغيرات وتبد

وه الداخلي والخارجي ، أما جالل قد أضاف الجانب الثقافي وتأثيره على بعض خصائص مظاهر نم
 المراهقة 

بأنها عبارة عن الفترة الزمنية من تعريف شامل للمراهقة  إنطالقا من التعاريف السابقة يمكننا إعطاء-
لرشد، تتميز بوجود حياة اإلنسان التي تمتد مابين نهاية مرحلة الطفولة المتأخرة وبداية مرحلة سن ا
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مجموعة من الخصائص والتغيرات الجسمية والعقلية واإلنفعالية واإلجتماعية ، بحيث تهيأ الفرد للشروع في 
 معترك الحياة وتحمل المسؤولية .

 بعض النظريات المفسرة للمراهقة :-4

أنها لم تخدع للدراسة حاول بعض العلماء والمفكرين والفالسفة منذ القديم معالجة مشكالت المراهقة ،غير 
الجدية الموضوعية إال منذ عهد قريب وهذا من خالل الدراسات والبحوث التي قام بها العديد من علماء 
النفس واإلجتماع وعلماء التربية ،ومن أجل هذا الغرض جاءت عدة نظريات تعالج موضوع المراهقة ، 

 نستعرض بعضها :

 :  S.hollنظرية ستانلي هول ـــــ 

المراهقة من وجهة نظر"هول" أنها مرحلة تغير وشدة  ،وصعوبات في التوافق ، وأنها مرحلة من تعني 
حياة اإلنسان ال يمكن تجنبها، حيث تحدث فيها تغيرات تستند إلى أسس بيولوجية تتمثل في نضج بعض 

وكه الغرائز وظهورها بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى ظهور بعض الدوافع القوية لديه تؤثر في سل
 (52 ص،2010.)الزعبي،

ويرى "هول" أن المراهق يمر في فترة المراهقة بعاصفة مضطربة ويظهر عليه قوى فكرية جديدة تظهر 
بصورة مفاجئة كالخيال واإلستدالل وهذه المظاهر السلوكية تفرضها الطبيعة على المراهق وال يمكن 

معروفة قديما وقد أشار إليها أرسطو فإن  التخلص منها ، وعلى الرغم من أن هذه النظرية البيولوجية
دراستها علميا لم تبدأ إال حوالي مطلع القرن التاسع عشر ، حيث بدأ "هول" بمساعدة طالبه بالقيام 
ببحوث موسعة عن المراهقة جمعها في كتاب فيه عرضا وافيا للنظرية البيولوجية في  تفسير المراهقة . 

 (20 ص،2012)الداهري ، 

 :  A.jezalة جيزل نظريـــــ 

حيث تركزت الفكرة الرئيسية لدى   1965تأثر" أرنولد جيزل " بآراء "ستانلي هول" و إهتماته منذ عام 
"جيزل" فيما يتعلق بالنضج والتي يعرفها بأنها العمليات الفطرية الشاملة لنمو الفرد وتكوينه والتي تتعدل 

ل" المراهقة بالمفهوم الجسمي أوال وفي العمليات وتتكيف عن طريق العمليات الوراثية ، ويحدد "جيز 
الفطرية التي تسبب النمو والتطور المزامن ، وفي القابلية لالستنتاج، وفي إختيارات المراهق ، وفي 
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عالقاته الشخصية مع اآلخرين ثانيا ، أما من الناحية السيكولوجية فإنه البد أن يأخذ المراهق بعين 
 (27 ص، 2010واحي قوته في آن واحد .)الزعبي، االعتبار نواحي ضعفه ، ون

  نظرية التحليل النفسي :ـــــ 

أكد أصحاب هذه النظرية على أن الغريزة الجنسية والعوامل الالشعورية وخبرات الطفولة األولى تأثير في 
لى تكوين وتطوير شخصية المراهق فقد الحظ " أرنست جونس " بأن هناك تشابه وثيق بين الطفولة األو 

وبين المراهقة ، فيواجه كل من الطفل والمراهق مشكلة السيطرة على الوظائف الجسمية ومشكلة الخالص 
من النزاعات الذاتية إلى اإلهتمام باآلخرين ، ومشكلة تحويل الدوافع الجنسية إلى موضوعات مقبولة 

 (20 ص، 2012إجتماعيا وأخالقيا على سبيل اإلعالء ) الداهري ،

أنه في مرحلة  المراهقة يتطور النمو الجنسي ، حيث ينتقل المراهق من حالة اإلثارة الجنسية ويرى فرويد 
الذاتية ، ومن االهتمامات الطفلية باألم واألم كموضوع حب إلى السلوك الجنسي للراشدين و إختيار 

الجنسي ، أما  موضوعات  الحب الجنسي الغيري ، ويرى أن التقدم الحضاري يعود إلى السمو لهذا الدافع
 كبته فيؤدي إلى استياء المراهق وسخطه وتمرده في كثير من األحيان.

أما مصدر صراعات المراهق وثورته فيرى فرويد بأنها تكمن في الحاجة إلى اإلستقالل عن سيطرة الوالدين 
رابات في وما يمكن أن يؤدي إليه ذلك من قلق وكآبة وعدوان، ويضيف فرويد أن المراهقة فترة من اإلضط

اإلتزان  النفسي تظهر نتيجة يقظة القوى  الليبيدية وعودة نشاطها وتعرض األنا األعلى في هذه الفترة 
للضعف بصورة مستمرة مما يجعلها غير قادرة في بعض األوقات على مقاومة هجمات الهو الضارة مما 

   يد من صور السلوك العدواني يوقع الفرد في صور اإلشباع الجنسي الغير الصحيحة و انخراطه في العد
 (  30 ص،2010) الزعبي، 

 : Eriksonنظرية أريكسون ـــــ 

لقد حاول" أريكسون"أن يجمع بين األدلة التي تدور حول التأثيرات الثقافية على نمو الشخصية ، فهو 
لذاته ، يعتقد أن أزمة المراهقة األولى هي أزمة التعرف على الذات وإحساس الشخص بمن هو؟وتقييمه 

غير أن نظرية " أريكسون" تعطي أفضلية للمحددات  الثقافية أكثر ما تعطيه نظرية" فرويد " ، ويذكر 
(أن أريكسون ينظر إلى المراهقة على أنها الفترة التي تفقد صورة قلق الطفولة بعضا من 1980"قشقوش" )
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الهوية والكينونة ،على الرغم من  قوتها وتصبح صورة الذات أثناءها موضع تحديد جديد ، تكافح في سبيل
 أن هذه الخطوة ال  تهدف آنذاك إلى أن يحرز الفرد استقالال  ذاتيا في طور المراهقة.

ويرى" اريكسون"أن سلوك الفرد يمر بأزمات نمائية  ومتعاقبة ومتوالية كل منها ذات عالقة وثيقة بأحد 
الفرد الداخلية مضى في المجتمع ليتكيف على نحو العناصر األساسية في المجتمع، وكلما تفتحت حياة 

 (30 ص،2010يتضمن التتابع المناسب لمراحل النمو. )الزعبي ، 

 نظرية التعلم االجتماعي : ـــــ 

تؤكد هذه النظرية على التعلم باإلقتداء أو بالنموذج  فقد ظهرت هذه النظرية في أعمال بندورا  وزمالئه 
Bandura et( 1962منذ عام ) حيث يرى أن معظم الناس يتعلمون السلوك الجديد من مالحظة ،

اآلخرين من حيث طبيعة وشكل السلوك الجديد كما يجري في المناسبات المختلفة ، والنموذج يؤثر في 
 (124 ص،2006تقوية العادات السلوكية أو إضعافها )عبد المنعم ، 

بية الطفل الذي يتعلم أدوارا معينة  ، وبالتالي يفسر أصحاب هذه النظرية أن سلوك المراهق هو نتيجة تر 
فان عملية التنشئة االجتماعية هي المسؤولة عن  نمو الفرد سواء أكان سويا أو كان منحرفا ، إذ ينبثق 
النمو من التنشئة اإلجتماعية في فترة الطفولة المبكرة ، و يظل مستمرا ويمثل حاصال ناتجا عنها وليس 

إن جنوح المراهقين و اإلغتراب النفسي  الذي يعانون منه أثناء فترة المراهقة يكون حاصال للنضج، ولهذا ف
 ناجما عن إتجاهات الوالدين القاسية نحوهم ، باإلضافة إلى ما تلعبه وسائل اإلعالم المختلفة في 

 التأثير على سلوكهم .

اني يصبح مراهقا عدوانيا ، ( أن الطفل العدو 1974) Eroon et all  وقد بينت دراسة "أيرون " وآخرون 
كما أن الطفل الذي يعاني من الخجل والغير السعيد في طفولته ، يصبح أيضا مراهقا غير سعيد وغير 
منسجما في عالقاته االجتماعية ولهذا يرى العلماء الذين تبنوا أفكار هذه النظرية أن هناك استمرارية في 

التنشئة االجتماعية لدى الفرد و تحليل ما يتعلمه من   نمو سلوك اإلنسان مما ينجم عن ذلك إستمرارية
مراحل النمو المختلفة .وفي هذه النظرية يتم التأكيد على أهمية التفسيرات النظرية الخاصة بمرحلة 

القلق و التوترات الجنسية ويكون ( معرض لإلضطراب و 1964المراهقة، فالمراهق من وجهة نظر بندورا )
 (  35 ص،2010مواقف إجتماعية غير مهيأ لها .)الزعبي ،  جبرا على التوافق معم
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 النظرية األنثروبولوجية :ـــــ  

يرى األنثربولوجيون أن سلوك المراهق يختلف من مجتمع إلى مجتمع آخر ، و ذلك حسب الثقافة السائدة 
 M.Meadحاول كل من "مارجريت ميد وروث بندكت " وآخرين  (1920)في تلك المجتمعات ، ففي عام 

et R.Bendi et all ثقافية في فترة المراهقة و قد عبروا عن ذلك بقولهم : أن المراهقة ال، إبراز األساليب
ليست فترة أزمة في كل المجتمعات التي تكون فيها مبادئ وقواعد الكبار محددة بدقة وال توجد فيها مجاال 

يتقاسمون نفس القيم والقرارات فيما بينهم  .)الزعبي كبيرا لإلختيار من قبل المراهق ، فإن اآلباء والمراهقين 
 (31 ص،2010، 

إن الدراسات الحديثة والتي تدخل ضمن علم نفس اإلنسان تؤكد على أن المراهق ينشأ في مجتمعه 
فيتشرب مقاييسه وقيمه ، فإذا كانت هذه األخيرة موحدة فال ينشأ ما يسمى في المجتمعات المعقدة مرحلة 

بلة والصراعات النفسية ، أما إذا كانت متعارضة ومتناقضة ومتضاربة مع بعضها البعض الضغوط والبل
فإنها تنعكس على نفسية المراهق وتجعله في صراع دائم ، وعند ئذ يمر في مرحلة الجهد والضغط . 

 (  21ص، 2012)الداهري ، 

 :نظرية المجالــــــ 

رائد هذه النظرية وهو أحد الباحثين الذين يرون أن المراهقة  K.Lewinيعتبر عالم النفس" كيرت ليفين"
 ظاهرة نفسية في طبيعتها العامة ويشير في تفسيره للمراهقة إلى ثالثة جوانب هي:

إن مرحلة المراهقة هي مرحلة إنتقالية من الطفولة إلى الرشد، وهدا اإلنتقال يتبعه تغيير في اإلنتماء -
راهق من وجهة نظره ووجهة نظر اآلخرين طفال أصبح يرفض معاملته اإلجتماعي، فبعد أن كان الم

كطفل ويرغب في حياة الراشدين ويسلك سلوكه ، أحيانا ينتقل خالل هذه المرحلة إلى وضع مجهول غير 
محدد المعالم حيث ال يعرف  إلى أي إتجاه  أو هدف يتحرك ، مما ينعكس ذلك على سلوكه ويجعله 

 صراع مع ذاته ومع اآلخرين من حوله . مترددا ويدخل في عملية

في مرحلة المراهقة يجهل المراهق ذاته ، ويفقد القدرة على السيطرة على حركاته بسبب التغيرات الجسمية -
السريعة التي تحدث له ، فبعد أن كان الجسم  من وجهة نظر ليفين  يمثل أحد المناطق الهامة القريبة 

لمجال الحيوي للمراهق أصبحت اآلن مجهولة  لديه مما  يضعف ثقته والمركزية والمسيطر عليها  في ا
 بنفسه وبجسمه  وبالعالم الذي يعيش فيه مما يؤثر على سلوك المراهق ويدخله في صراع نفسي دائم .
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يتعرض البعد الزمني للمجال الحيوي للفرد في مرحلة المراهقة إلى التغيير ، حيث تتغير الطريقة التي -
مراهق إلى المستقبل ، و يتسع البعد الزمني للمجال الحيوي عنده ، فبعد أن كان يحسب أهدافه ينظر بها ال

 باأليام واألسابيع والشهور أصبح يحسبها بحساب السنين الطويلة المقبلة .

ونتيجة لهذه التغيرات التي تحصل للمراهق في هذه المرحلة تجعل حياته مليئة بالمصاعب ، إذ تجعل منه 
مشيا  يعيش على أطراف مرحلتي الطفولة والرشد وترى نظرية المجال أن هناك فروقا ثقافية شخصا ها

بين مجتمع وآخر، مما يتحتم ظهور بعض األزمات لدى المراهقين في مجتمع دون ظهورها في مجتمع 
 ( .37، 36، 30ص ص  ، 2010آخر .)الزعبي ،

بأنها تكوين نفسي يتبلور من مراحل التطور في هذه النظريات تتضح لنا طبيعة المراهقة  من خالل عرض
 الشخصية الذي يحدث إثر النمو الجسمي والعقلي للفرد.  

 لمراحل الزمنية للمراهقة : ا-5

ال يمكن فصل حياة اإلنسان عن بعضها البعض ، فهي ليست إال وحدة متكاملة ، فكل مرحلة من 
المراحل ترتبط بسابقتها وبما تلحق بها،وهكذا ما أكدته الدراسات السابقة والالحقة في مجال المراهقة ، 

يم مرحلة المراهقة ومع ذلك  وتسهيال لعملية الدراسة في خصائص ومشكالت النمو لكل مرحلة فقد تم  تقس
إلى فترات زمنية مختلفة .وفي هذا الصدد هناك تباين في وجهة نظر في تقسيم مرحلة المراهقة بين 
التحديد والتوسع ويطلق عليها فترة السنوات العشر ، كما حددتها إليزابيت  و هارلوك بالفترة الممتدة من 

 سنة . 21سنة  إلى  12

سنة ، 20سنة إلى  12سنة ،أما جير زالند فحددها في الفترة ما بين  24سنة إلى  12وحددها الندر من  
 (.20 ص، 2010سنة . ) الزعبي ،  21سنة إلى 10في حين حددتها هيرلوك في  الفترة الممتدة ما بين 

إن المدة الزمنية للمراهقة تختلف من مجتمع  إلى آخر ففي بعض المجتمعات تكون قصيرة وفي بعضها 
 ( 238 ص،2009لة .)بوبازين ، اآلخر تكون طوي
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 وأهم تقسيمات  مرحلة المراهقة ما يلي :

 أوال:التقسيمات الثنائية :

 :Early Adolescenceالمراهقة المبكرة  -أ

وتمتد من سن الثانية عشر إلى سن الخامسة عشر أو السادسة عشر حيث يصاحبها نمو سريع إلى ما 
سلوك المراهق مي هذه المرحلة بالسعي نحو اإلستقالل ، والرغبة بعد سن البلوغ بسنة تقريبا ، و يتميز 

 في التخلص من القيود والسيطرة ويستيقظ عنده إلى اإلحساس بذاته وكيانه .

 :Delayed Adolescence المراهقة المتأخرة-ب

هذه وتمتد هذه المرحلة من سن السابعة عشر إلى سن الحادية و العشرين ، ويتميز سلوك المراهق في 
المرحلة بالتوافق مع المجتمع الذي يعيش فيه و اإلبتعاد عن العزلة ، و اإلخراط في نشاطات اجتماعية ، 

 وتقل عنده النزاعات الفردية  ، كما تتحد عنده السياسة اإلجتماعية وتتضح ميوله المهنية .

 ثانيا : التقسيمات الثالثية :

 : Pre-Adolescenceما قبل المراهقة-أ

ن سن العاشرة حتى سن الثانية عشر ، حيث تظهر في هذه المرحلة حالة التهيؤ التي تدفع إليها وتبدأ م
الطبيعة تمهيدا لإلنتقال إلى المرحلة التالية من النمو، كما تتميز هذه المرحلة بالمقاومة النفسية التي تبذلها 

 ور الخصائص الجنسية الذات ضد تحفز الميول الجنسية ، وتكون مشوبة بالقلق نتيجة بداية ظه

 :Early Adolescenceالمرحلة المبكرة -ب

وتمتد من سن الثالثة عشر إلى سن السادسة عشر و تسمى   بمرحلة البلوغ ، حيث تبدأ الغدد الجنسية 
بأداء وظائفها بالرغم من أن المراهق لم يحقق بعد النضج الجنسي الكافي ليمارس العالقات الجنسية ، كما 

المرحلة بوادر النضج كظهور العادة الشهرية عند الفتيات وإنتاج الحيوانات المنوية عند  تبدأ في هذه
 (    21 ص،2010الفتيان .)الزعبي، 
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 :Delayed Adolescenceالمراهقة المتأخرة -ج 

وتمتد من سن السابعة عشر إلى سن الحادية وعشرين ويطلق عليها ما بعد البلوغ ، حيث يمكن للفرد أداء 
ئفه الجنسية بشكل كامل ، وتكتمل الوظائف العضوية ، وتنضج األعضاء التناسلية ، وقد ال يتمكن وظا

المراهق من إشباع ميوله الجنسية بطرق طبيعية مباشرة عن طريق الزواج فيلجأ إلى العادة السرية وقد 
 يفرط في ممارستها فتنعكس سلبا عليه مشاعر الذنب  ، وتنتهي بابتداء سن الرشد .

 ثالثا: التقسيمات الرباعية: 

مشارف المراهقة : تكون عند البنات من عمر إحدى عشر إلى اثنتي عشرة سنة وعند البنين من عمر -أ
 الثالثة عشر سنة إلى الرابعة عشر سنة .

المراهقة المبكرة : وتمتد عند البنات من الثانية عشر إلى الرابعة عشر سنة ، وعند البنين من الخامسة -ب
 إلى السادسة عشر سنة . عشر

المراهقة الوسطى : ويكون عند البنات مابين الرابعة عشر إلى السادسة عشر سنة ، وعند البنين من -ج
 السابعة عشر إلى الثامنة عشر سنة  .

المراهقة المتأخرة: وهي عند البنات من السابعة عشر إلى عشرين سنة ، وعند البنين من التاسعة عشر -د
 ( 22ص، 2010سنة .)الزعبي، إلى عشرين 

 أهم خصائص النمو في مرحلة المراهقة  :-6

 النمو الجسمي للمراهق :ــــــ 

يالحظ في مرحلة المراهقة حدوث العديد من التغيرات الجسدية المهمة ، ال سيما في فترة البلوغ التي تعتبر 
 ا في لحظات قصيرة من الزمنبداية مرحلة المراهقة وتؤدي هذه التغيرات الكبيرة التي تبدو كأنه

إلى إختالف كبير في المظهر الجسدي للمراهقين والمراهقات ، بحيث تشعر ألول وهلة عندما  تنظر إليهم 
أنهم قد أصبحوا رجاال ونساء ، ويزداد الطول والوزن في هذه المرحلة ويكفي المراهق أن يرى نفسه في 

 ( 410ص، 2004تهت لألبد .)أبو جادو،المرآة مرة واحدة ليجد صورته الطفولية  قد إن
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( إن أولى اإلشارات الظاهرة على وصول الفرد إلى مرحلة البلوغ أو النضج تتمثل 2001) Berkترى بيرك
بالسرعة التي يتزايد فيها الطول والوزن عند المراهقين وتعرف هذه الظاهرة باسم طفرة النمو ، و تكون 

التغيرات في نسب الجسم بين الجنسين ، إذ نجد  أن اإلناث أطول الزيادة أوال في الطول باإلضافة إلى 
وأكثر وزنا من الذكور في مرحلة المراهقة المبكرة  إال أن هذا التفاوت ال يستمر طويال ، حيث يتفوق 

 الذكور بعد ذلك على اإلناث في الطول والوزن .

راشد يحصل أو يحدث أثناء فترة بالمائةمن طول ال30(إلى  ما يقرب من 1962)Tannerكما بين تانر 
 المراهقة.

بالمائة من الطول الكلي لإلناث يصلن إليه في حوالي السادسة عشر  98( أن 1988كما ذكر هرمز )
 من العمر ، أما الذكور فال يصلون إلى هذه النسبة إال في السابعة عشر وربع من العمر .

أما فيما يتعلق بالحجم فإن اإلناث أكثر سمنة من الرجال و خاصة في منطقة الذراعين والساقين مما 
يؤدي إلى عدم وضوح األوردة الدموية لديهن ، أما الذكور فتنمو عضالتهم وتزداد قوتهم البدنية أكثر من 

، والرئتين و إرتفاع  اإلناث ويعود ذلك إلى عدد من عوامل النمو األخرى ذات صلة بكبر حجم القلب
 ضغط الدم وإزدياد قدرة الدم على حمل األكسجين ، وإنخفاض  معدل نبض القلب أثناء الراحة. 

أما فيما يتعلق بالتغيرات في نسب أجزاء الجسم فهي تختلف في سرعة نموها ، حيث أن النمو يكون 
يدي المراهق ورجليه في سريعا في مناطق إنتهاء األعصاب ويتحرك إلى الجذع . وعندما تصبح أ

 (   44 ص،2010حجمهما الكامل يتشعب النمو بعد ذلك إلى الفخذين ثم إلى السواعد. )الزعبي ،

ويالحظ إتساع الكتفين نسبة إلى الفخذين عند الذكور بينما يزداد نمو الفخذين عند اإلناث نسبة إلى 
تكون أكبر منها عند اإلناث كما أن الساقين الكتفين والخصر ، وبطبيعة الحال فإن األطراف عند الذكور 

 ( 411 ص، 2004لديهم أطول من بقية أجزاء الجسم )أبو جادو ، 

ومن المالحظ أن مالمح الوجه مثال تتغير  ألن نمو الجزء السفلي من الوجه يتأخر عن نمو األجزاء 
 بمنطقة الرأس العليا . العليا ،كما يصبح األنف  والفك أكبر من ذي قبل وذلك إلرتباط النمو فيها
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أما فيما يتعلق بالقدرة الحركية فإنه ينتج عن النمو الجسماني السريع في الفترة األولى من مرحلة المراهقة 
   . ميل نحو الخمول والكسل والتراخي ، ويصحب ذلك أن تكون حركات المراهق غير دقيقة

(Benedetto,2008, P95) 

( عاما حيث يكون المراهق قد وصل إلى قدر من النضج الجنسي فتصبح 16-15أما في الفترة مابين ) 
حركاته أكثر توافقا و إنسجاما ، ويالحظ في الوقت نفسه أن نشاطه يأخذ في الزيادة و يكون هذا النشاط 

 (44 ص، 2012من النوع البنائي الذي يرمي إلى تحقيق هدف معين .)الداهري، 

( يوضح الفروق بين اإلناث والذكور في جوانب النمو الجسمي 1دول التالي  رقم )والج
  (45 ص،2010)الزعبي،المختلفة

 السن إناث السن ذكور

 النمو في حاسمة مرحلة
 وتغير الداخلي للنمو التكويني

   الخارجي الشكل في

 األعضاء في حاسمة مرحلة 12-13
  الخارجي التكويني النمو و الداخلية

10-11 

 بشكل العانة لشعر أولي نمو
  خفيف

 12-11  والحوض الثدي في ابتدائي نمو 13-14

 وغلظة ، الحنجرة نمو زيادة
  الصوت

 13-12  خفيف بشكل العانة لشعر أولي نمو 14-15

 14-13 تزايد مبدئي لنمو الشعر  15-14 بدء ظهور شعر اإلبط 

 14-13 بداية الحيض  18-16 ابتداء نمو شعر العانة 

 والصفات المذكر الشكل إتمام
  المرتبطة النفسية

 النهائي األنثوي  الشكل إتمام 19-22
  المرتبطة النفسية والصفات

15-18 
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 : النمو الجنسي للمراهقـــــ 

يعتبر الجنس جانبا مهما من جوانب نمو الشخصية خاصة في مرحلة المراهقة ،إذ أن كثيرا من تصرفات 
 المراهق وإتجاهاته  نحو نفسه و اآلخرين ونحو بيئته ومجتمعه تتأثر بهذا الجانب .

يالحظ أهمية الغدة النخامية في أسفل المخ التي تستثير هرموناتها الشعور الجنسي بإستثارة الخصيتين 
عند الفتى و المبيضين عند الفتاة في العمل والنشاط، كما أن زيادة هرمونات الغدة الكظرية تسرع النمو 

  فإن هناك تغيرات جسمية  الجنسي وضمور الغدة  التيموسية  يسبب البكور الجنسي ،وعلى وجه العموم
و فيسيولوجية تصحب النمو الجنسي تسمى بالخصائص الجنسية األولية و الخصائص الجنسية الثانوية . 

 (.138 ص،2009)هارد،

                                :  Primary sex characteristicsالخصائص الجنسية األولية -أ
األعضاء الضرورية للتناسل عند كال الجنسين وإن األعضاء تتمثل أنها خصائص جنسية أساسية في 

، أما Vagina، المهبل Uterus، الرحم  Ovariesالجنسية األولية عند اإلناث تتمثل في : المبيضين
، القضيب Prostate، غدة البروستات Testesعند الذكور فإن هذه الخصائص تتمثل في : الخصيتين 

Penis الحويصالت المنوية ،Seminal Vesicies. 

إن النمو التدريجي لهذه األعضاء يؤدي إلى النضج الجنسي خالل فترة البلوغ و يعتبر ظهور الطمث  
عند اإلناث اإلشارة الرئيسية على وصول النضج الجنسي أما عند الذكور فإن وجود السائل المنوي يدل 

 (.411 ص،2004على وصول المراهق الذكر إلى النضج الجنسي .)أبو جادو، 

 : Secondary sex characteristics الخصائص الجنسية الثانوية -ب

( أن الخصائص الجنسية الثانوية تعتبر دالئل فيسيولوجية 1992)Papalia et Oldsو أولدز ترى باباليا
على النضج الجنسي ، ال تتضمن بشكل مباشر األعضاء الجنسية إنما تتضمن الصدر عند اإلناث 

عند الذكور وتتضمن الخصائص الثانوية األخرى كالتغيرات في الصوت وبنية الجلد وإتساع الكتفين 
وشعر الجسم ،ويالحظ أن هناك إختالفا في الوقت الذي يمكن أن تحدث فيه ولكن تسلسل حدوثها ثابت 

 (.  412ص، 2004إلى حد كبير .) أبو جادو، 
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المات التي تدل على قدرة المراهق في أن يتحكم إذا كانت المراهقة تبدأ بالبلوغ الجنسي فإنها تنتهي بالع
أهم مالمح النمو الجنسي في في الدافع الجنسي ويخضعه للمواصفات اإلجتماعية ويمكن اإلشارة إلى 

 في النقاط التالية : مرحلة المراهقة

البداية يشعر المراهق في بداية المراهقة بشعور غامض يشده إلى اآلخرين ،ويعبر عن ذلك الشعور في  -
بالتعلق واإلعجاب بأحد أفراد جنسه وكثيرا ما يكون موضوع إعجابه زميال أكبر منه سنا أو أحد المعلمين 
وليس من الضروري أن يباد له هذا اآلخر نفس الشعور، بل  قد ال ينتبه إليه وقد ال يفصح المراهق عن 

 مشاعره إتجاهه .

د نفس الجنس إلى أحد أفراد الجنس اآلخر ليقع في حبه يتجه المراهق بعد ذلك من اإلعجاب بأحد أفرا -
كأحد األقرباء أو الجيران أو األصدقاء لألخ أو األخت ، وغالبا ما يختار المراهق فتاة من سنه ليعجب بها 

 ، أما المراهقة فتميل أحيانا إلى أشخاص أكبر سنا مما يضايق أقرانها من الذكور .

ق و هو محور العالقات العاطفية بالرومانسية واإلجالل في النصف يحاط الدافع الجنسي عند المراه-
      األول من المراهقة حيث ينظر المراهق خاصة الفتى إلى موضوع تعلقه نظرة يمألها التقدير المبالغ ،

و لكنه مع تقدم و إزدياد إحتكاكه باآلخرين وزيادة فهمه لنوعية العالقات المختلفة بين الناس يكتسب  
 ع تعلقه مسحة واقعية .موضو 

ينتاب المراهق حالة من الفضول و الرغبة في معرفة بكل ما يتعلق بالعالقة بين الجنسين و يسأل -
اآلخرين األكبر سنا من رفاقه أو بعض معلميه و من يتوسم فيهم أنهم سيفهمون رغبته في المعرفة ، كما 

 يحاولون كتابة الشعر أو القصة . يهوى سماع األغاني العاطفية ومن لديهم مواهب أدبية قد

هناك فرق واضح بين سلوك الفتى و سلوك الفتاة ، فالفتى أقرب إلى إدراك الجانب الحسي من العالقة -
بين الجنسين ، حيث يرى الفتى المراهق العالقة بين الجنسين من خالل الدافع الجنسي  أو على األقل 

أما الفتاة فهي  أقرب إلى إدراك الجانب العاطفي من  فإن الدافع الجنسي يحتل مكانة واضحة فيها،
 العالقة حيث تأخذ لديها طابعا رومانسيا معظم المرحلة . 

في أواخر مرحلة المراهقة يكون المراهق قد حقق بعض الخطوات في إتجاه النضج و يكون قد إستطاع -
انة اإلجتماعية و المهنية التي أن يسيطر على دوافعه بحكم نموه اإلنفعالي و اإلجتماعي و بحكم المك

يكون قد حققها، و هذا التطور لدوافع المراهق ينسجم مع طبيعة مرحلة النمو التي وصل إليها ، حيث 
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يكون على إستعداد ألن يتزوج ألن الدوافع تكون قد تشكلت على النحو الذي يخدم قيام األسرة 
 (   350 - 349 ص ص، 2009وبقائها.)كفافي، 

 و المعرفي للمراهق : النمـــــ 

ال يوجد حد فاصل بين النمو العقلي للفرد بمرحلة الطفولة ومرحلة المراهقة ، بل هو امتداد للمرحلة 
السابقة و ال يمكن أن نفصله عن سائر جوانب النمو األخرى على اعتبار أن كل منها يؤثر ويتأثر 

 بالجانب اآلخر .

اهقة تتمثل في أن القدرات العقلية  تصبح أكثر تعبيرا وتمايزا من وأهم مظاهر النمو العقلي في فترة المر  -
ذي قبل ، حيث يتميز تفكير المراهق بوصوله إلى مرحلة التفكير الشكلي والعمليات المجردة التي أشار 
إليها" بياجيه"في نظرية النمو المعرفي حيث تزداد عنده القدرة على التحصيل و إكتساب المهارات 

لمنطقية  على عكس المرحلة السابقة التي كان اإلكتساب  بشكل آلي،  كما تزداد عنده القدرة والمعلومات ا
على النقد واإلنتباه لفترات أطول مما يمكنه إستيعاب مشكالت كبيرة وإمكانية التعامل مع المفاهيم 

 اإلجتماعية مثل الخير والفضيلة والعدالة والديمقراطية والحرية ... الخ   

المراهق يتمكن من التحرر من التمركز حول الذات ،حيث يستطيع ضبط أفكاره والتحكم فيها وكما أن 
ليتصل بها مع اآلخرين بكل مرونة  من خالل تقبل آراءهم ومحاولة إقناعهم عن طريق المناقشة المنطقية 

في  نهاية هذه  ، وتتطور لديه النظرة المستقبلية من خالل إدراكه لمفهوم التوجه الزمني ويكون المراهق
الفترة  قد بدأ بوضع تصور عن مهنته في المستقبل نتيجة تطور قدراته الخاصة حيث  يصل الذكاء عنده 

 ( . 235 ص،2015إلى أعلى درجة النضج .)غباري وأبو شعرة ، 

 : وينمو المراهق معرفيا في الجوانب التالية-

إلى آثارها وجوانب الزيادة والنقصان لآلثار التابعة  اإلدراك : للمراهق إدراك يمتد من األشياء الملموسة -أ
 لها .

و اإلستدعاء و الحفظ و يبلغ تذكره قمته في السنة  التذكر:المراهق تنمو قدراته على اإلستذكار-ب
 الخامسة عشر ، و يتأثر التذكر لدرجة ميل المراهق لموضوع معين .
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مستواه بالبيئة المحيطة حوله ،فيبدأ بالتعميم الرمزي  التفكير : يتأثر تفكير المراهق في عمقه وإرتفاع -ج
 لمستويات عليا مثل الفضيلة والعدالة .

تانر : يتميز تفكير المراهق في مرحلته األولى بحل المشاكل بالصيغة اإلستقرائية  وحسب دراسة ميلر و
)من القاعدة إلى )من األجزاء إلى القاعدة( ثم ينتقل في وسط المراهقة إلى الصيغة اإلستنباطية 

 األجزاء(وينتهي من مرحلة المراهقة بالصيغتين معا عند حل مشاكله .

للمشاعر والإلنفعاالت وزيادة  هالتخيل : كلما إقترب المراهق من الرشد يكون التخيل لديه في وصف -د
 اب المراهق .التفكير بالمواضيع العاطفية والتخيل الفني الجمالي لألشياء ،ويكون خيال الفتاة يفوق الش

الميل : يميل المراهق لمواضيع توازي خياله ميال مهنيا وإختيار األصدقاء وطريقة الحياة الخاصة لها -ه
 ميول فكرية ، وأسلوب كالم له ميل إدراكي للموضوع )وقد يختلف الميل مع الزمن. ( .

 النمو االنفعالي للمراهق :ـــــ 

المراهقة يسمح للمراهق بأن يشعر بمدى واسع وعريض في المشاعر إن النمو المعرفي الذي يحدث في 
أكثر من ذي قبل ، وفي نفس الوقت فإن خبرته اآلنية تسمح له بالتركيز على مشاعره أكثر مما كان في 

 مرحلة الطفولة .

ن المراهق بعض  تظهر عواطف المراهق وتتجه نحو األشياء الجميلة، فيحب الطبيعة ويتعشقها، ويكو 
العواطف التي تدور حول موضوعات معنوية كالتضحية واإليثار، الدفاع عن الضعيف، وغير ذلك من 

 ( 21، ص 2011أعمال البر واإلحسان )اللبو،

فالمراهق ينتابه الخوف من الفشل الدراسي والخوف من  إن المخاوف الشائعة في هذه المرحلة متنوعة ،
المستقبل المهني ، و مخاوف أخرى مرتبطة بجوانب الحياة اإلجتماعية ومسؤولياتها ، ولذا تكون الحياة 

إلنفعالية في المراهقة متقلبة ، صاخبة أحيانا، تشتد التغيرات الجسمية التي يفاجأ بها المراهق إنتباهه ا
،  2009ع في تأمل ذاته ويساوره القلق على نفسه وتضطرب حياته اإلنفعالية ) كفافي، لداخله ، فيشر 

 ( 381ص
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 ومن أهم مظاهر عدم الثبات اإلنفعالي في مرحلة المراهقة نذكر ما يلي :

شدة اإلنفعاالت وتقلباتها  : يعبر المراهق عن إنفعاالته بشدة وعنف ولذا فإنها سطحية وسريعة إذا ما  -
ق سرعان ما ينقلب من حالة الفرح همما  يجعل مزاجه متقلبا ، فالمرا بإنفعاالت الراشدين الكبار، قورنت 

 إلى حالة الحزن .

يتذبذب المراهق في سلوكه فال تستطيع أن تصفه بسهولة بأنه إجتماعي أو إنطوائي  السلوك المتذبذب: -
أو كاره لهم ...إلخ ، فهو يتصرف حسب متدين أو غير متدين ، مطيع ألهله أو معاند ، محب لزمالئه 

 ما تملي عليه حالته اإلنفعالية الراهنة المتقلبة .

الكآبة : تلون بعض المراهقين بصفة عامة مسحة من الكآبة والحزن مما يكون سببا في الميل إلى  -
 ظلم .اإلنطواء و البعد عن الناس والوقوف موقفا سلبيا إزاء المجتمع واإلحساس بضعف الحيلة وال

التمرد : قد يأخذ التمرد السلبي من المجتمع عند بعض  المراهقين شكال في الثورة والتمرد ويشمل هذا  -
 السلوك األسرة والمدرسة و حضور النادي وكافة المؤسسات اإلجتماعية .

الخجل والحساسية المفرطة : تظهر في خشية المراهق حضور اإلجتماعات والمناسبات اإلجتماعية  -
 صة إذا كان بمفرده .خا

اإلحساس بالذنب المتكرر:  يحس المراهق كثيرا بالذنب نتيجة األخطاء التي يرتكبها فهو يجسم لنفسه  -
هذه األخطاء ويصورها خروجا عن الصورة المثالية التي رسمها لنفسه ، و يمكن إعتبار هذا اإلحساس من 

 نفسه من عنف الرغبات الجنسية و العدوانية. الميكانزمات التي يلجأ إليها "أنا"  المراهق ليحميه

أحالم اليقظة :يسلم المراهق نفسه إلى أحالم المراهقة و هي بصفة عامة  عبارة عن ميكانيزم يحقق من  -
خالله ما لم يستطيع تحقيقه في الواقع ، فهو يجد لذة كبيرة في اإلستغراق فيها و يتضايق كثيرا بمن يقطع 

المراهق في أحالم اليقظة بدرجة مبالغ فيها هي مؤشر على سوء توافقه و داللة  عليه ذلك ، إن إستغراق
 (383، 382ص ص، 2009على اإلحباطات التي يواجهها في حيالته الواقعية .)كفافي،

 أما فيما يخص عوامل عدم الثبات اإلنفعالي في المراهقة فهي تعود إلى :

 تطرأ على المراهق .التغيرات الجسمية الداخلية والخارجية التي  -
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 تطور العمليات والقدرات العقلية عند المراهق .-

رغبة المراهق في اإلستقالل عن والديه و إعتماده على نفسه ، و بين ميله الشعوري والالشعوري إلى  -
 اإلعتماد عليهما .

الخارجية المتمثلة نشوء صراع في نفس المراهق بين دوافعه الجنسية التي تثيره و تستفزه و بين الموانع  -
في التقاليد و العرف والدين والقوانين ، إضافة إلى الموانع الداخلية المتمثلة في األنا األعلى التي تعمل 

 على كف هذه النوازع و تزداد المشكلة حرجا كلما طالت هذه المدة .

ث عن مصدر اإلحباطات التي تثير سخط المراهق و ضيقه نتيجة فشله في تحقيق رغباته ، و يبح -
 ( 385 ص، 2009يحمله مسؤولية ذلك و قد يكون الوالدان و المدرسة أو المجتمع .)كفافي ، 

 : النمو اإلجتماعي للمراهقــــــ 

يحقق المراهق تقدما إجتماعيا كبيرا في هذه المرحلة ،وتعتبر بداية  مرحلة المراهقة مرحلة التطبيع 
في تكوين معايير سلوكه من خالل إمتصاصه الواعي بالقيم  اإلجتماعي الفعلي الذي يتأثر به المراهق

(. 150 ص،2009والمعايير اإلجتماعية من األسرة و المدرسة و األصدقاء و المجتمع ككل . ) هارد ، 
          فالمراهق يصل في نهاية هذه المرحلة إلى نقطة  من النمو التي سيواجه بها مسؤولياته المهنية 

 وأهم المظاهر الدالة على التقدم اإلجتماعي الذي يحرزه المراهق كثيرا نذكر منها :و اإلجتماعية ، 

ة اإلعدادية ثم المدرسة الثانوية ،فيزداد عدد رستتسع دائرة المراهق اإلجتماعية نتيجة إنتقاله إلى المد -
الصلة بهم ،  أصدقائه و زمالئه ،ويجد دافعا من نفسه إلى معرفة أكبر عدد ممكن من زمالئه و توثيق

 حيث يجد في ذلك نوعا من الشعور باألهمية و تأكيد الذات .

رغبة المراهق في اإلندماج في شلة من األصدقاء تكون العالقة بينه و بين أفرادها عالقة حميمية  -
         ووثيقة يدافع عنها بكل ما أوتي من قوة مسايرا إلتجاهاتها من أجل أن يشعر باألهمية و اإلنتماء 

 و اإلتصال باآلخرين .

يسير المراهق بخطوات في طريق إستقالله عن والديه  ويكون متعجال لهذا ويزيد رغبة في تكوين حياة  -
 خاصة به ال يتدخل فيها أحد .
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يهتم المراهق بمظهره الشخصي و يريد أن يكون أنيقا و وسيما لجذب األنظار إليه وترك آثار طيبة في  -
 ن.اآلخرينفوس 

يعجب المراهق ببعض األفراد من خارج بيئته األسرية ، وقد يكون موضوع اإلعجاب مدرسا أو زميال  -
أكبر تتجسد فيه صفات يعجب بها ويتمنى لو كانت من صفاته مثل التفوق الرياضي أو المظهر الجذاب 

،وقد يقلد المراهق  أو التفوق التحصيلي أو الحضور اإلجتماعي ، وقد يتوحد المراهق مع هذه الشخصيات
إحدى الشخصيات الشهيرة المحلية أو العالمية في ما كان يسمى  "عبادة األبطال" في سن  المراهقة 

 ( .379 -378 ص ص،2009.)كفافي ،

يميل المراهق إلى مساعدة اآلخرين و المشاركة الوجدانية معهم ، ويساعد المحتاجين وهذه فرصة  -
 تماعية فهو قادر على مناقشة األمور و المشكالت الحياتية .سانحة لتعويده المسؤولية اإلج

ينتقي المراهق في النصف الثاني من المراهقة أصدقائه بعد أن كان في بداية المرحلة يرحب بصداقة  -
كل من يتعامل معه ،وبصفة عامة فإنه في نهاية المرحلة يصبح قادرا على إختيار من يتفق أو يتقارب 

ته ليكون صديقا له ، وينطبق هذا على الذكور و اإلناث ، كما يحاول أن يكون مع ميوله و إتجاها
شخصيته المستقلة وطابعه الخاص به ، وفي نهاية المرحلة يصل إلى درجة من اإلتزان التي تتسم بالنظرة 

 الموضوعية النسبية إلى األشخاص و المواضيع .

رحلة المراهقة نمو الذكاء اإلجتماعي أي توظيف من مظاهر التقدم اإلجتماعي التي تحدث في أواخر م -
  القدرة العقلية في المجال اإلجتماعي من خالل التمكن من إنشاء عالقات إجتماعية ناجحة مع اآلخرين 

 (.164 -163ص ص، 2009و التصرف الحسن و المالئم في المواقف  .)هارد ،

 النمو اللغوي للمراهق :ـــــ 

       تكتسب اللغة أهميتها باعتبارها أداة للتواصل و التفكير و التعبير و التخاطب و التفاهم بين األفراد 
 بينها:ويتصف التطور اللغوي في مرحلة المراهقة المبكرة بعدة مظاهر من  الجماعات،و 

  نوعيتها.زيادة المفردات اللغوية من حيث كميتها و  -

 غوية في تركيب الجمل و التعبير عن األفكار و المفاهيم والمعاني .زيادة قدرة المراهق الل -
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 إستخدام الرموز و المصطلحات اللغوية . -

    تطور القدرة اللغوية في مجال التعبير عن الصور العقلية وإستخدام األنماط اللغوية المختلفة كالنفي  -
 و اإلستفهام والتعجب وإستخدام المجازات اللغوية .

التطور اللغوي للمراهقين بشكل أساسي بالتطور العقلي، وبالرغم من أن إكتساب اللغة يكتمل تقريبا يرتبط 
مع بداية مرحلة المراهقة   إال أن هناك تحسنا نوعيا يطرأ على لغة المراهق خالل مرحلتي المراهقة 

 المتوسطة و المتأخرة يتضمن:

 زيادة الدقة في التعبير اللفظي. -

 على الكتابة القوية المعبرة و الفهم األفضل للمادة المقروءة . تحسن القدرة -

 التعقيد.تضم عددا من أشباه الجمل وعلى درجة من  بأنها طويلةتمتاز جمل المراهق  -

 يبدأ المراهق بفهم المجاز اللغوي بما في ذلك الحكم و األمثال . -

ضوء التصنيفات مع تكييف لهجته وأسلوبه تزداد قدرة المراهق على تحديد العالقة بين العناصر على -
 في الحديث بحسب الموقف و الشخص الذي يتحدث إليه .

زيادة قدرة المراهق على الكتابة المتقنة التي تظهر العالقات بين األحداث عبر المراحل الزمنية المختلفة  -
 المستقبل.في الماضي و الحاضر و 

ناسب في تزويد الطلبة بالفرص المناسبة لتطوير قدراتهم وعليه يجب على المدرسة أن تلعب الدور الم
 (.434 ص،2004اللغوية بإعتبارها وسيطا للتواصل و التفكير .)أبو جادو، 

 النمو األخالقي للمراهق :ــــــ 

إن النمو األخالقي أو الخلقي عند المراهق يتسع و يشمل أفقا أرحب مما نجده عند الطفل ، فإذا كان والء 
الطفل هو  األسرة و معاييرها اإلجتماعية و قيمها الخلقية فإن المراهق  يخرج من هذا اإلطار ليدين 

   اهق لألمور الطابع المثالي ، بالوالء لقيم المجتمع حتى لو تعارضت مع قيم األسرة و تكتسب نظرة المر 
و لذا نجد عنده إستعداده للخدمة و التضحية و روح المسؤولية .و قد يتسع مجال النمو الخلقي في الرشد 

 ( .410 ص،2009فيما بعد عند البعض ليشمل اإلنسانية كلها .)كفافي ، 
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مية هو تطور اإلستدالل يرتبط تطور تفكير العمليات المجردة بجانب آخر على درجة كبيرة من األه
   األخالقي ، فمع تطور قدرة األفراد على تخيل الحلول البديلة للمشكالت المتنوعة من العلوم و المنطق 
و الدراسات اإلجتماعية ، فإنهم يستطيعون البدء بتطبيق نفس األنواع من العمليات العقلية للتفكير حول 

 الصواب والخطأ .

في يسمح  للمراهقين بالتفكير بطريقة أكثر تجريدا ، والنضج النفسي يدفع إنه يالحظ أن التطور المعر 
المراهقين إلى التساؤل حول المبادئ التي يعتنقها الوالدان ، أما التطور اإلجتماعي فيعرض المراهقين بقيم 
 أخالقية متنوعة ، في حين تحثهم الخبرات الشخصية على إتخاذ القرارات على عاتقهم ، نتيجة لذلك

يستطيع المراهقون رؤية المسائل األخالقية بطريقة أكثر إتساعا بصورة تدريجية ، دون اإلكتفاء  باألخذ 
في اإلعتبار فقط اإلهتمامات الشخصية ، و تدريجيا ينظرون إلى قيم مجتمعهم و ما وراء ذلك من قيم في 

 غيرها من المجتمعات .

المراهق أن يتقنها هي تعلم ما تتوقعه منه المجموعة ، إن أحد المهمات التطورية المهمة التي يجب على 
و من ثم الرغبة في تشكيل سلوكه ليتوافق مع هذه التوقعات دون إشراف و توجيه مستمرأو تهديد بالعقاب 
، ويتوقع منه إستبدال المفاهيم األخالقية المحددة لمرحلة الطفولة بمبادئ أخالقية عامة، و تشكيل هذه 

بح رموزا أخالقية تعمل بمثابة موجهات للسلوك ، و بنفس القدر من األهمية يجب المبادئ بحيث تص
      على المراهقين ممارسة الضبط  لسلوكاتهم ، تلك المسؤولية المفترضة قبل ذلك من طرف الوالدين 

 ( .465 -464 ص ص،2011و المعلمين .)أبو جادو ، 

 النمو الديني للمراهق: ــــــ 

يفتح الدين أمام المراهق مجاالت كثيرة للتأمل في نفسه و في بني جنسه و الكائنات من حوله، إن النضج 
العقلي للمراهق في هذه المرحلة يدفعه إلى التفكير بجدية في العالم الذي يحيط به بقصد التأكد من صحة 

لديني في هذه المرحلة من أكثر معلوماته التي تعرف عليها في مراحل عمره السابقة، و يعتبر التفكير ا
  أنواع التفكير أهمية، و يشتمل على مسائل الدين عامة، غير أن أهم القضايا الدينية التي تلح على عقله 
و تتطلب تفسيرا هي قضايا التوحيد و الغاية من خلق اإلنسان و أصل نشأته و المراحل التي مر بها 

 لتشريعات و التكليف بالعبادات.خلقه و قضايا ما بعد الموت و الحكمة من ا
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إن إهتمام المراهق بقضايا الدين أمر طبيعي، حيث قد تلقى بعض المفاهيم و العادات الدينية و مارسها 
في مرحلة الطفولة عن طريق اإليحاء و التقليد، و هو يريد في مرحلة المراهقة أن يضيف عليهما إيمانا 

 ليستعين بالعقل في قضايا الدين.

( أن تأثير الوالدين هو أقوى العوامل التي تؤثر في التطور الديني لدى 1999)  Ozorakوزوراكيعتقد أ
المراهقين، و قد وجد أيضا أن لألمهات على وجه الخصوص أثرا كبيرا في التنشئة الدينية، و يكون 

ة و أكثر قربا، و قد للوالدين أثر متزايد في التطور الديني إذا كانت العالقة بين الوالدين و أبنائهم حميم
وجد أيضا أن تأثير األقران في ممارسة الشعائر الدينية ال يقل عن تأثير الوالدين و خاصة في مرحلة 

 المراهقة المتأخرة.

( من خالل العديد من مقاييس التدين 1999)  Berega et Colemanو قد الحظ بريجا و كولمان
ي في مرحلة المراهقة و الصحة الجسمية و العقلية و الثقة وجود معامالت إرتباط بين مستوى التطور الدين

 باآلخرين و الراحة النفسية الشخصية و القناعة و السعادة و الكفاءة و اإلتقان و إحترام الذات.

( أن المراهقين بحاجة إلى السلطة و التعلق بها من 1999)  Lovinger etو ترى لوفنجر و آخرون 
حلة الرشد، و قد الحظت لوفنجر أن اإليمان باهلل يساعد المراهق في تحقيق أجل اإلنتقال بنجاح إلى مر 

 هذا الهدف .

لقد أكد الباحثون على أن التدين يرتبط بانخفاض مستوى السلوكات الخطيرة كتناول الكحول و المخدرات 
   Donahue و ممارسة الجنس خارج إطار مؤسسة الزواج، و في إحدى الدراسات الحظ دوناهيو

وجود عالقة إرتباطية سالبة بين التدين و إثنى عشر سلوكا خطرا من بينها التدخين و تعاطي (1995)
المراجوانا و تناول الخمور و العنف، و أشار في دراسته أيضا إلى أن التدين يمكن أن يخفض من 

  بالمائة. 50احتمالية ممارسة الجنس غير المشروع بنسبة تصل إلى حوالي 

نتماء لمؤسسة دينية يساعد في خفض مستوى الضغوطات اإل( أن 1999)   Donelsonن يعتقد دونلسو 
النفسية بسبب إنخفاض السلوكات الخطرة لدى المراهقين المتدينين و تمتعهم بالطمأنينة و التقدير العالي 

 للذات.    
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 تكوين الهوية عند المراهق:-7

مهمات معينة البد من إنجازها ، حتى يتمكن من القيام من المعروف أن اإلنسان يواجه خالل رحلة حياته 
بوظائفه المختلفة بطريقة صحيحة و إحدى هذه المهمات هي تشكيل الهوية حيث تبدأ في مرحلة 
المراهقة،و يتضمن بناء الهوية معرفة الفرد لذاته و القيم التي يتبناها و اإلتجاهات التي يختارها لتحديد 

على الصراع النفسي في مرحلة المراهقة إسم الهوية مقابل  Eriksonكسون"طريقة حياته ، أطلق" أري
إضطراب الهوية، و لعل الشيء األكثر أهمية حول تطور الهوية في مرحلة المراهقة و السيما في السنوات 
المتأخرة هي التغيرات الجسمية و اإلنفعالية و اإلجتماعية التي يعيشها المراهق و التي تستثير حاجته 

بناء هويته تمهيدا للوصول للنضج في مرحلة الرشد .إن الشخص الذي ينجح بتطوير هوية صحية يتمتع ل
بالمرونة و القدرة على التكيف و اإلنفتاح على التغيرات المجتمعية و العالقات مع اآلخرين و المهن 

 (447- 446 ص ص، 2009المختلفة المتاحة في المجتمع .)أبو جادو ،  

" أن المراهق في مرحلة المراهقة يسعى إلى اإلجابة عن أسئلة كثيرة تدور حول من هو؟،وما يرى "أريكسون 
يريد؟وما موقعه في وسط العالم الذي يعيش فيه ؟ و كيف يحدد عالقته بالمحيطين به ؟ و كيف يحكم 

ها ال يجد لها على األشياء و التصرفات ويقيمها بالمعايير التي تحكم هذا التقييم ؟كل هذه األسئلة و غير 
المراهق جوابا إال في إطار هوية شخصية يكونها لنفسه ويظل يعاني الحيرة والتخبط إلى أن يكون له هوية 
تكون له بوصلة هادية توجه سلوكه ، ومن هنا فإن الطلب ألنمائي األساسي في مرحلة المراهقة هو أن 

     اإلدراكات و األهداف و القيم القائمة لديه يبني المراهق إحساسا جديدا بالهوية الذاتية و ذلك لتعديل 
 و بناء إدراكات و أهداف وقيم جديدة .

يرى" أريكسون"  أن هذه العملية تبدأ ما بين سن الحادية عشر و الثالثة عشر، و تأخذ ما يقرب أربع إلى 
 (386 ص، 2009ثمان سنوات لكي يكون المراهق اإلحساس الدائم بالهوية الشخصية. ) كفافي ،

و يعتقد أريكسون أن مرحلة الهوية مقابل إضطراب الهوية تتضمن أربع صراعات رئيسية البد من تجاوزها 
، يتضمن األول تحديد الهوية مقابل الشعور بالعبثية ، ويتضمن الثاني توقع األدوار مقابل كبح األدوار ، 

ات ، أما الصراع األخير فيتضمن في حين يتمحور الصراع الثالث حول توكيد الذات مقابل الشك في الذ
الحصول على اإلعتراف المتبادل مقابل اإلنعزال التوحدي،وتتطلب عملية تشكيل الهوية القدرة على تجميع 
هويات مختلفة من اجل الوصول إلى هوية فريدة متكاملة فان الفرد سيكون واثقا من انه يمتلك إحساسا 
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حيث ينتقل إلى المرحلة الثانية من مراحل تشكيل الهوية التي  داخليا باالستمرارية والتماثل مع اآلخرين
أطلق عليها اركسون اسم مرحلة االلتزام العميق وهكذا يبدو أن تكوين الهوية الذي يعتمد على اإلتزان 
النفسي االنفعالي هو الفيصل في عملية النضج الشامل وبالتالي يكون المراهق مهيئا لالنتقال من المراهقة 

 (.449 -448 ص ص،2011حلة الرشد فعال )أبو جادو،إلى مر 

 مشكالت المراهقين و اضطراباتهم:-8

كثيرة هي المشكالت التي يواجهها المراهقون في مرحلة المراهقة، و بطبيعة الحال ليس من الممكن 
و لكننا التعرض لها جميعا نظرا لكثرتها و اتساع مدى تأثيرها و تباينها بشكل كبير من ثقافة إلى أخرى، 

سنقتصر في تناولنا لهذه المشكالت على تلك التي أصبحت تشكل خطرا شديدا على التطور الجسمي 
للمراهقين، الذي يترتب عليه في كثير من األحيان عجزا جزئيا أو كليا عن القيام بوظائفهم المختلفة سواء 

م، و بطبيعة الحال فإن تأثيرها في البيت أو المدرسة أو غيرها من المؤسسات المجتمعية األخرى بشكل عا
ال يقتصر على الناحية الجسمية فحسب، و لكنه يمكن أن يمتد ليشمل مختلف جوانب التطور عند 
المراهق، و من هنا تأتي أهمية إلقاء الضوء على هذه المشكالت و التي من أهمها في الوقت الراهن 

ة، األمراض المنقولة جنسيا، الحمل في مرحلة تعاطي المخدرات و الكحول و التدخين، االنحرافات الجنسي
 المراهقة...

  و تماشيا مع موضوع دراستنا، سنركز على أهم المشكالت الجنسية عند المراهق و المتمثلة في:        
                                                                                    : Masturbationالسرية ) االستمناء ( العادةــــــ 

يثير موضوع العادة السرية قلق الكثير من المراهقين و اآلباء و األمهات و قد يكون أثرها النفسي على 
                               المراهق أكبر من أثرها العضوي.                                                

وتعرف العادة الجنسية بأنها لجوء الشخص إلى إشباع رغبته الجنسية بنفسه دون اللجوء إلى شخص 
آخر.                                                                                                                

رة بين المراهقين من ذكور و إناث خاصة في بداية المراهقة و شعور الشخص و هذه العادة تكون منتش
بعنفوان الرغبة الجنسية، و يلعب الخيال دورا ال ينكر في ذلك.                                               

اث للعادة بالمائة من اإلن 50بالمائة من المراهقين الذكور و  90ففي الواليات المتحدة سجل ممارسة 
السرية.                                                                                                             

و ينتج عن اإلفراط في ممارسة العادة السرية المخاطر التالية:                                                  
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.                                                                                    في المستقبل القذف سرعة
القلق و التوتر النفسي .                                                                                          

                                                  عدم استمساك البول عند االنتهاء من التبول  .               
في إطارها  إنحراف الشهوة الجنسية أي عدم االستمتاع بالممارسة الجنسية الطبيعية مع الطرف اآلخر

لذلك ينصح بعدم ممارسة العادة السرية و ترك الجسم يعمل بشكل طبيعي أي أن العادة السرية  المشروع،
 (  257ص، 2009تالم الليلي. ) بوبازين، ستحدث لوحدها خالل االح

                                                                                                    :yHomosexsualitالمثليةالجنسيةــــــ
يمر بها  الجنسية المثلية هي ميل فرد إلى فرد من نفس جنسه، و تعتبر مرحلة عادية من مراحل النمو،

كل األفراد في نموهم السوي و في الظروف الطبيعية تنتهي هذه المرحلة في منتصف المراهقة على 
األكثر ليبدأ الميل الجنسي الغيري الذي يتجه فيه االهتمام إلى أفراد الجنس اآلخر، و لكن لظروف 

 د مرحلة الجنسية المثلية، إجتماعية أو تربوية أو عضوية قد تحدث و تعرقل هذا النمو و تقف بالفرد عن
و يأخذ المراهق في هذه الحالة إشباعه من هذه العالقات المثلية، و قد تقف العالقة عند حد التعلق 

 ص ص،2009العاطفي و قد تصل في بعض الحاالت إلى درجة االتصال الجنسي الكامل. ) كفافي، 
420- 421     ) 

     الحمل في مرحلة المراهقة:ـــــ 

تشير اإلحصائيات إلى أن أكثر من نصف مليون مراهقة في الواليات المتحدة األمريكية تصبحن حوامل 
بالمائة منهن غير متزوجات، األمر الذي يجعل األمور أكثر تعقيدا أن عددا كبيرا  70في كل عام، و أن 

ألف عائلة في  200من حاالت الحمل يحدث في فترة المراهقة المبكرة و المتوسطة، كما أن أكثر من 
الواليات المتحدة أنجبت أطفاال قبل سن الثامنة عشر، و في هذا السياق تقول إحدى األمهات التي تبلغ 

 من العمر سبعة عشر عاما :  نحن أطفال و لدينا أطفال . 

إن الحمل في مرحلة المراهقة يترتب عنه مخاطر صحية على كل من الطفل و األم الحامل ، كما أن 
إحتماال أكبر لوالدة أطفال بأوزان قليلة و حدوث مشكالت عصبية و أمراض في مرحلة الطفولة ، هناك 

ويالحظ أن الكثير من المراهقات الحوامل يتسربن من المدرسة  يعانين من مشكالت في الحصول على 
 وظائف مناسبة .
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مة عن الحمل في مرحلة و في جميع األحوال فإن المخاطر الصحية و اإلجتماعية و األخالقية الناج
المراهقة و اآلثار األخرى التي يمكن أن تترتب على ذلك تستدعي قيام المؤسسات المجتمعية ذات العالقة 
بتبني برامج إرشادية تأخذ في اإلعتبار تطوير برامج خاصة بالتوعية الجنسية التي تتفق مع القيم الثقافية 

 (.427، 426،  425 ص ص،2011السائدة في المجتمع.) أبو جادو ،

 األمراض المتنقلة جنسيا :ـــــ 

تعتبر العالقات الجنسية في مرحلة المراهقة خطيرة ، أولها أن المراهقين يمكن أن يمارسوا الجنس بسبب 
الضغوطات التي يمكن أن يتعرضوا لها من قبل الراشدين فيما يعرف باإلساءة الجنسية ، حيث أن 

أن تؤدي إلى اإلكتئاب والشعور بتدني إحترام الذات كما أن الحمل ممارسة الجنس تحت الضغط يمكن 
أثنا  فترة المراهقة يعتبر من النتائج السلبية للنشاط الجنسي بين المراهقين ، باإلضافة إلى ذلك فإن هناك 
الكثير من األمراض التي يمكن أن تنتقل عن طريق الجنس ، ويالحظ أن إنتقالها ينتشر بين المراهقين 

كل يفوق إنتشاره بين مختلف الفئات العمرية األخرى ، وتشير الدراسات إلى أن حوالي ثالثة ماليين بش
مراهق في الواليات المتحدة األمريكية يصابون باألمراض الجنسية كل عام ، ففي كل مرة يحدث فيها 

يدز(، وثالثة إتصال جنسي يكون لدى اإلناث فرصة واحد بالمئة لإلصابة بفيروس نقص المناعة )اإل
بالمئة لإلصابة بمرض جلدي يطلق عليه إسم القباء ، وخمسين بالمئة لإلصابة بمرض السيالن إضافة 

( أن التراخوما هي من أكثر األمراض المنقولة جنسيا 1992إلى مرض تراخوما وتذكر باباليا وأولدس )
وعنق الرحم إضافة إلى اإلصابة إنتشارا حيث يسبب هذا المرض إلتهابات في الجهاز البولي والمستقيم 

بمرض إلتهاب الحوض وإلتهابات البطن الخطيرة ، ومن األمراض المنقولة جنسيا السفلس والتآثيل 
الجنسية ، ونظرا لخطورة هذه األمراض وتأثيرها على صحة المراهقين النفسية والجسدية يجب تكثيف 

نسية والتحذير من مخاطر  الشذوذ الجنسي الجهود الخاصة بإعداد البرامج اإلرشادية والتوعية الج
 (.  428- 427 ص ص،2011واإلباحية )أبو جادو،

 : الفصلخالصة 

من خالل ما سبق عرضه خالل هذا الفصل نستطيع القول أن مرحلة المراهقة تعتبر من أهم الفترات 
النمائية والتطورية في حياة اإلنسان إذ يتحدد فيها الطريق الذي يختاره الشباب فيما بعد، فهي مرحلة 

جتماعية المرتبطة بالعمل اإلنتقال من الطفولة إلى الرشد وفيها تتبلور االتجاهات العقلية والخلقية واال
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واإلنتاج وتحمل المسؤولية ،كما تكتنفها األزمات النفسية وتسودها الصراعات الداخلية وكل هذا يجعل 
مرحلة المراهقة على جانب من األهمية سواء بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة للفرد نفسه، فإذا نظرنا إلى 

تي يعد فيها الفرد نفسه ليبدأ في مرحلة العطاء للمجتمع، لذا المراهقة من زاوية المجتمع سنجد أنها الفترة ال
نجد أن النظرة االجتماعية تلزمنا ببذل الجهد الكافي للحفاظ على الطاقة البشرية والعمل على استثمارها 
ومنه يتطلب األمر وضع هذه المرحلة تحت الدراسة العلمية من كافة جوانبها النفسية والجسمية 

 جتماعية.واإل
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 االفصل الخامس : منهجية الدراسة الميدانية وإجراءاته

 تمهيد

:أوال :الدراسة اإلستطالعية  

 تعريف الدراسة اإلستطالعية-1

 أهداف الدراسة اإلستطالعية -2

  مكان وزمن إجراء الدراسة اإلستطالعية-3

 اإلستطالعية  العينة وصف-4

 أدوات الدراسة اإلستطالعية -5

 أهم نتائج الدراسة اإلستطالعية  -6

:ثانيا: الدراسة األساسية  

 ــــ منهج الدراسة وأدواته 1

 األساسيةـــ مكان وزمن إجراء الدراسة 2

 مجتمع الدراسة ــــ 3

 العينة األساسية ــــ خصائص4

 خالصة

 

 



 الفصل الخامس:                                                 منهجية الدراسة الميدانية وإجراءاتها
 

 
92 

 تمهيد:

علمية ال تكاد تخلو من جانبين مهمين يعتبران ركيزتا البحث العلمي أال وهما: الجانب إن أية دراسة 
الجانب النظري هو المرجع المفاهيمي األساسي للحقائق المتعلقة  نالنظري والجانب الميداني،وإذا كا

بمتغيرات البحث واإلطار القاعدي لها ،فإن الجانب الميداني هو اإلطار التطبيقي لها من خالل مالمسته 
للواقع ،وهذا ما سنحاول عرضه في هذا الفصل بدءا من الدراسة اإلستطالعية وصوال إلى الدراسة 

للمنهج المتبع وإجراءات التطبيق مع تبيان حجم عينة البحث  قطاء وصف  دقياألساسية مع إع
 وخصائصها، وذكر األدوات المستخدمة لجمع البيانات لإلحاطة بموضوع الدراسة .

 أوال: الدراسة اإلستطالعية :

 تعريف الدراسة اإلستطالعية:-1

تي يقوم فيها الباحث بمحاوالت إستكشافية تلك الدراسة الفرعية ال"على أنها : تعرف الدراسة اإلستطالعية
تمهيدية قبل أن ينخرط في بحثه األساسي حتى يطمئن على صالحية خطته وأدواته ومالئمة الظروف 

     .(84ص، 2013)عدة، "للبحث األساسي الذي ينوي القيام به .

البحث العلمي ،فهي  إحدى أهم خطواتعلى أنها في بحثنا الحالي الدراسة اإلستطالعية ُنعر ِّف وعليه 
بمثابة المرحلة التي يتم من خاللها تشكيل أرضية الدراسة األساسية عن طريق جمع قدر ممكن من 

 المعلومات والمعطيات التي تخدم السير الحسن للدراسة الميدانية .

 :أهداف الدراسة اإلستطالعية -2

 تهدف الدراسة اإلستطالعية إلى:

  المطبق في الدراسة )الخصائص السيكومترية (.قياس مدى صدق وثبات اإلختبار 
  .التعرف على مكان وعينة الدراسة لتفادي الصعوبات المحتملة عند القيام بالدراسة األساسية 
 .المساهمة في تحديد المشكلة البحثية وصياغة الفروض بشكل دقيق     

 األهداف التالية :على ولقد ركزت الدراسة اإلستطالعية المتعلقة بالبحث الحالي   

 . تكوين تصور عام حول موضوع الدراسة وكيفية تناوله نظرا لحساسيته وإعتباره من الطابوهات 
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 . التعرف على خصائص العينة األساسية إنطالقا من العينة اإلستطالعية التي تخدم هذا الغرض 
  المستخدمة من قبل المراهقين محاولة إكتساب خبرة تمهيدية في كيفية الكشف عن أهم اإلستراتيجيات

 لمواجهة الضغوطات المتعلقة بحياتهم الجنسية دون تكلف أو إحراج .
 أن تعرقل سير الدراسة األساسية ومحاولة تفاديها قدر  بإمكانهاعرف على أهم الصعوبات التي الت

 اإلمكان . 

 مكان وزمن إجراء الدراسة اإلستطالعية: -3

على  2020مارس  02إلى غاية  2020 فبراير 17اإلستطالعية بداية من  تم المباشرة في إجراء الدراسة
 .والية مستغانم ،الجزائربلدية ماسرة، دائرة ماسرة ، ،مستوى ثانوية فلوح الجياللي

 العينة اإلستطالعية : وصف -4

المراهقين الثالث ثانوي ( ، وقد تم إختيار ( مراهقين متمدرسين في الطور) الثاني ثانوي،  9ـــــ الحجم: ) 
  فيها النمو الجنسي  التي يتطورو مع مرحلة المراهقة المتوسطة والمتأخرة  في هذين الطورين ألنه يتوافق

 و هذا يتناسب مع موضوع دراستنا.

  .لذلك إخترنا كال الجنسين أن تكون العينة متنوعة اإناث، أردن(  4)  ذكور،( 5الجنس:) ـــــ 

السن يتناسب مع السن المطلوب لتطبيق مقياس  ا، وهذسنة(  21ــــــــ  16السن: يتراوح سنهم ما بين )  ـــــ
 سنة فما فوق.  16إستراتيجية مواجهة الضغوط الذي يطبق على فئة األفراد التي يتراوح سنها من 

من أجل  تجريبية، تقني رياضي( وذلكلغات، علوم ــــــــ التخصص: متعددي التخصصات )آداب وفلسفة، 
 أن تمس دراستنا جميع التخصصات المتواجدة في الثانوية.  

 أدوات الدراسة اإلستطالعية : -5

تعرف أدوات الدراسة على أنها مجموعة إجراءات وتقنيات التقصي المستعملة منهجيا ، ولقد إستعنا في 
 منها : دراستنا اإلستطالعية على مجموعة من األدوات نذكر

: كان من الضروري أن نستعين بهذه التقنية المباشرة الغير موجهة   ــ المالحظة في عين المكانأ 
ومواقفهم، ومن ثم الكشف عن  ملمشاهدة مجموعة من التالميذ قصد أخذ معلومات كيفية لفهم سلوكاته
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مباشرة للتقصي العلمي ، على أنها تقنية "  ويعرفها أنجرس :فرضيات جديدة تخدم موضوع دراستنا ، 
تسمح بمالحظة مجموعة ما بطريقة غير موجهة من أجل القيام عادة بسحب كيفي ، بهدف فهم المواقف 

 ( .  184ص،  2004. ) أنجرس ،  توالسلوكا

على أنها مقابلة بحثية لمعرفة ردود أفعال مجموعة  أنجرس : يعرفهاــــــــ مقابلة المجموعة)الجماعية(ب 
 ( . 198 ص، 2004األفراد الذين يشتركون في شيء ما. ) أنجرس ،  معينة من

 اوفي دراستنا اإلستطالعية كان الهدف األساسي منها هو أخذ المعلومات التي تهم موضوع دراستن
المتعلق بالتربية الجنسية و دورها في إختيار إستراتيجيات مواجهة الضغوط عند المراهقين ، وقد تم ذلك 

طريق مقابالت نصف موجهة مع التالميذ تميزت  بخلق جو من الحوار وتبادل  بشكل جماعي عن
ا أدى إلى رفع الحرج والوصول إلى ومناقشة  إتجاهاتهم  المرتبطة بالمسائل الجنسية ،مم    ماألفكار معه

اإلداري درجة التجاوب والتعاون معنا إلثراء هذا  البحث العلمي ، وكان هذا بمساعدة المشرفين والطاقم 
 الذي كان له الفضل في جمع التالميذ من أجل إجراء المقابالت الجماعية معهم .

وهي عبارة عن تقنية مباشرة للتقصي العلمي، عن طريق طرح األسئلة الموجهة  :إلستمارة)اإلستبيان(اـــــ ج 
والقيام بمقارنات على األفراد ،المحضرة مسبقا ،مما يسمح بمعالجة كمية بهدف إكتشاف عالقات رياضية 

 ( .204 ص،2004رقمية .)أنجرس،

وذلك من أجل  بطريقة جماعية العينة اإلستطالعية إستبيان خاص بالتربية الجنسية ىلقد تم تجريب عل
معرفة التعديالت التي يمكن إدخالها عليه، لقد قامت الباحثة ببنائه ثم عرضه على مجموعة من األساتذة 
المحكمين متخصصين في علم النفس وعلم اإلجتماع  وهو يتكون من مجموعة من األسئلة المفتوحة 

المشكالت الجنسية ، األمراض : التشريح والتناسل ،  يوالمغلقة تتوزع على خمسة محاور وهي كالتال
 المتنقلة جنسيا ، مصادر المعلومات الجنسية ، معرفة الحدود الشرعية واألخالقية والقانونية .

مقياس مواجهة الوضعيات بطريقة جماعية : لقد تم تطبيق على العينة اإلستطالعية  المقياس ـــــــ د
 : CISS  Inventaire de coping pour situations stressantesالضاغطة ألندلر 

Norman.S.Endller. (1998)، الذي تم تقنينه وترجمته إلى البيئة الجزائرية على مستوى مركز البحث
والية وهران من قبل الباحثين : فراجي فيصل ،   ( CRASC )واألنثروبولوجيا الثقافية واإلجتماعية 

 . م 2006سنة كبداني خديجة ، قويدري مليكة ، شعبان زهرة وكان هذا 
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 وصف مقياس مواجهة الوضعيات الضاغطة :-

 ـــــــ أبعاد المقياس :1

   يندرج مقياس مواجهة الوضعيات الضاغطة ضمن إختبارات الورقة والقلم المسيرة ذاتيا ، وهو يتضمن
وقد بندا يقيس أنماط المواجهة ، وقد وضع في الواليات المتحدة األمريكة من طرف نورمال أندلر، ( 48)

يف أعد في نسختين إحداهما للبالغين واألخرى للمراهقين ،وقد طبقتا على فئات طبيعية وإكلينيكية،   كما كُ 
(، وهو يقيس ثالثة أبعاد  1990على فئة كبيرة من الطلبة في فرنسا من طرف جون بيار رونالد ) 

 وكل بعد يتضمن  ،التجنب لمواجهة الوضعيات الضاغطة المتمثلة في : حول المشكل ، حول اإلنفعال ،
 ( بندا كما هو مبين في الجدول التالي :16)

 ( يبين توزيع فقرات المقياس على أبعاده . 2الجدول رقم )  

 المجموع الفقرات األبعاد 
ــــ  27ــــ  26ــــ  24ــــ  21ــــ  15ـــــ  10ـــــ  06ــــ  02ــــ  01 حول المشكل

 . 47ــــ  46ـــــ  43ـــــ  42ــــ  41ــــ  39ــــ  36
 

16 
ــــــ  22ــــ  19ــــ  17ــــ  16ــــ  14ــــ  13ــــ  08ــــ  07ــــ  05 حول اإلنفعال

 . 45ــــ  38ــــ  34ــــ  33ـــــ  30ــــ  28ـــــ  25
 

16 
ــــ  31 ــــ 23ـــــ  20ــــ  18ـــــ  12ــــ  11ــــ  09ــــ  04ـــــ  03 التجنب

 . 48ـــــ  44ـــــ  40ــــ  37ــــ  35ـــــ  32
 

16 
 48  المجموع

 

 ــــــ أوزان المقياس :2

 ( على النحو اآلتي : 5إلى  1إن الخيارات المتاحة لإلجابة عن كل فقرة تكون وفق سلم متدرج من ) 

1 2 3 4 5 

 موافق تماما موافق أحيانا نادرا إطالقا

 إستراتيجيات مواجهة الضغوط ألدلر  مقياس( يمثل أوزان 03جدول رقم)
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 ــــــ خطوات تطبيق المقياس:3

  يمكن تطبيقه بشكل فردي أو جماعي، أي من خالل التقرير الذاتي أو من خالل تنظيم
 المقابالت.

 ابة يطبق على األشخاص ذوي مستوى تعليمي يسمح لهم بالقراءة وفهم الوحدات ومن تم اإلستج
 للمقياس .

  يجب التأكد من أن المفحوص بحوزته قلم رصاص بدون ممحاة أو قلم جاف وذلك قبل البدء في
 تطبيق المقياس.

  يجب أن نشرح للمفحوص الهدف من المقياس المتمثل في تكوين فكرة عن تصرفه في حالة
 تعرضه لوضعية محبطة أو ضاغطة.

  الضاغطة قبل إجابته .تشجيع المفحوص على التفكير في بعض المواقف 
  التأكد من أن المفحوص قد فهم تعليمة المقياس ويمكن قراءتها بصوت مرتفع في حالة التطبيق

 الجماعي.
  يطلب من المفحوص أن يمأل بياناته الشخصية ، وأن يقرأ بدقة ويفهم كل عبارة ثم يبدأ باإلجابة

 بوضع دائرة حول الخيار األنسب من بين الخيارات الخمسة .
  ( إذا قرر المفحوص تغيير إجابته التمحى اإلجابة األولى ، بل يضع عالمةx  على اإلجابة )

 الخاطئة ويحوط مرة أخرى على اإلجابة المختارة .

 ـــــــ وقت اإلنجاز :4

 ( دقيقة . 20إلى  10يمكن إنجاز مقياس مواجهة الوضعيات الضاغطة حوالي ) 

 ــــــــ طريقة التصحيح:5

 (05إلى  01تدرج في الدرجات من ) مقياس مواجهة الوضعيات الضاغطة على لتعتمد طريقة التصحيح 
 من إطالقا إلى موافق تماما .
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                                                                           ثبات وصدق المقياس:-6

ات وصدق جيد ، ذلك من خالل تتبع الدراسات السابقة أـ يتمتع مقياس مواجهة الوضعيات الضاغطة بثب 
، وهذا يعطي داللة على أنه يعتبر من أدوات القياس الجيدة، وفيما يلي عرض موجز لمعامالت الثبات 

 في الدراسات التالية:

    ( ، ) فولكمان  2006( ، ) هونق  2004تراوحت معامالت الثبات في دراسات كل من ) نور زياده 
 (. 0.91ــــ  0.70( بطريقة إعادة التطبيق وطريقة التجزئة النصفية بين )  1985وس و الزار 

ي الصدق الفردي والصدق أكما تراوحت معامالت الصدق في نفس الدراسات بطريقة اإلتساق الداخلي 
 (. 0.90ـــــــ  0.65التالزمي بين ) 

، فقد تم تقنينه من قبل مجموعة من الجزائريةصدق وثبات المقياس على العينة ــــــ أما فيما يخص ب 
بمتوسط قدر  رجال( 409نساء،  479( فردا )  888األساتذة بجامعة وهران على عينة تتكون من ) 

، (سنة كأكبر سن 64سنة كأصغر سن ، 15)وبمعدل عمر  9.71وإنحراف معياري قدر ب   33.39ب
 ق والثبات إلى مايلي:حيث أشارت معامالت الصدوتم تطبيقه بطريقة فردية، 

 ( يوضح معامل ثبات ألفا لكرونباخ على العينة الجزائرية : 04الجدول رقم ) 

 درجة الثبات المعامالت المستخدمة األبعاد

 0.819 ألفا لكرونباخ حول المشكل

 0.817 ألفا لكرونباخ حول اإلنفعال

 0.812 ألفا لكرونباخ التجنب

 (. 118ص،  2017) عريس ، 

أما فيما يخص صدق المقياس على البيئة الجزائرية فقد أستعمل معامل صدق اإلرتباطات المتعددة ، 
وبينت النتائج وجود إرتباطات دالة إحصائيا ما بين األبعاد الثالثة لإلختبار وإستراتيجيات المواجهة عند 

حول المشكل وإستراتيجيات حيث كانت قيمة معامل اإلرتباط بيرسون بين بعد  0.01مستوى داللة معنوية 
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.  0.700تبار أما بين بعد التجنب واإلخ 0.701وبين اإلنفعال وإستراتيجيات المواجهة  0.634التكيف 
 ( . 118،ص 2017) عريس،

  أسباب إختيار مقياس مواجهة الوضعيات الضاغطة :

يقة جماعية نظرا ( بطر  CISSلقد إعتمدنا في دراستنا اإلستطالعية على تطبيق مقياس الكوبينغ ) 
 لإلعتبارات التالية : 

 ــــــ يعتبر هذا المقياس من أشهر مقاييس مواجهة الوضعيات الضاغطة .

 ـ تمتع المقياس بخصائص سيكومترية بدرجة مرتفعة .ــــ

ـــــ توفر المقياس مقننا على البيئة الجزائرية مما جعله متداوال لدى الباحثين الجزائريين وإستخدامه في 
  . لعديد من الدراسات والرسائل الجامعية في الجامعات الجزائريةا

يعتبر هذا المقياس األنسب لمعرفة قدرة الفرد على مواجهة الوضعيات الضاغطة ،وهو يتناسب مع  ـــــ
طة طبيعة  دراستنا اإلستطالعية للكشف عن أهم األساليب المستخدمة من قبل العينة إزاء المواقف الضاغ

 بالمسائل الجنسية .المتعلقة 
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  أهم نتائج الدراسة اإلستطالعية: -6

 يمكن توضيح أهم النتائج المتوصل إليها عبر الجدول التالي: 

 نتائج اإلستراتيجيات المستخدمة الجنس/السن الحاالت
 حول المشكل  حول اإلنفعال   التجنب

التربية مستوى تقييم 
 الجنسية

 جيد درجة 44 درجة 51 درجة 70 سنة18أنثى/ الحالة األولى
 جيد درجة 46 درجة 30 درجة 62 سنة17ذكر/ الحالة الثانية
 مقبول درجة  56 درجة 64 درجة 75 سنة16أنثى/ الحالة الثالثة
 مقبول درجة 59 درجة 43 درجة 62 سنة21ذكر/ الحالة الرابعة

 مقبول درجة 54 درجة 56 درجة 55 سنة19ذكر/ الحالة الخامسة
 متوسط درجة 55 درجة 76 درجة 67 سنة16أنثى/ الحالة السادسة 

 متوسط درجة 36 درجة 23 درجة 32 سنة18أنثى/ الحالة السابعة
 دون المتوسط درجة 42 درجة 49 درجة 47 سنة17ذكر/ الحالة الثامنة

 دون المتوسط درجة 59 درجة 56 درجة 45 سنة21ذكر/ الحالة التاسعة
الوضعيات الضاغطة مع تقييم إستبيان التربية  ة(يمثل نتائج تطبيق مقياس إختبار مواجه05رقم)جدول 

 الجنسية الموزع على العينة اإلستطالعية . 

 التعليق على الجدول أعاله:

يالحظ من خالل الجدول أعاله أن جميع الحاالت قد تنوعت في إستخدام إستراتيجيات مواجهة الضغوط 
،كما يمكن اإلشارة إلى أنه كلما كان مستوى التربية الجنسية جيد أو مقبول، كانت بدرجات متفاوتة

اإلستراتيجية األكثر إستخداما لمواجهة الضغوط الجنسية تتمثل في إستراتيجية حول المشكل،كما هو 
 (،وبالمقابل كلما كان مستوى التربية الجنسية متوسط أو دون 5(،)4(،)3(،)2(،)1ظاهر عند الحاالت:)

متوسط كان اللجوء إلى إستخدام إستراتيجيتي اإلنفعال والتجنب  كما هو الحال عند الحاالت 
(، كما يظهر أن أغلب اإلناث تستخدمن بشكل واضح إستراتيجيات حول المشكل مقارنة 9(،)8(،)7(،)6)

 بالذكور .

ية الجنسية فيمكن أما فيما يخص تقييم المعلومات الجنسية عند الحاالت وفق محاور إستبيان الترب
 إستخالصها في النقاط التالية:
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 . جهل أغلبية الحاالت تركيبة الجهاز التناسلي لكال الجنسين ولعالمات البلوغ األساسية والثانوية 
 .عدم معرفة اإلناث الخصائص الجنسية الذكرية 
 .عدم معرفة وسائل منع الحمل المستعملة عند أغلبية الحاالت 
 السرية أمر عادي خاصة عند فئة الذكور. إعتبار ممارسة العادة 
 تناولها في البرامج الدراسية والمؤسسات  مجهل كلي لألمراض الجنسية المتنقلة ماعدا اإليدز لعد

 التوعوية.
 األصدقاء، من للحاالت في أخذ المعلومات الجنسية بدرجة عالية  ةتتمثل المصادر المعتمد

 إباحية.  مجنسية، أفال ب، كتترنيالشخصية، إنت ةالبالغين، القراء صاألشخا
 في تزويد الحاالت بالمعلومات المتعلقة ةد، األسرة، الطبيب، المدرسجسغياب كبير لكل من الم ،

 بالقضايا الجنسية.
  أغلبية الحاالت يجدون حرج في طرح األسئلة الخاصة بالمسائل الجنسية إلنعدام الحوار داخل

 لمعرفة األجوبة .األسرة مما يلجؤون إلى مصادر أخرى 
  هناك بعض الحاالت لديهم إهتمام بموضوع الجنس لكن من الناحية السلبية وليس من الناحية

 اإلثارة واإلستكشاف فقط. الحصول على العلمية والتربوية هدفهم من ذلك 
  مسائل لحدود الشرعية والقانونية واألخالقية،واإللتزام باآلداب إتجاه الاأغلبية الحاالت يدركون جيدا

 الجنسية.  
إستنادا على النتائج المتحصل عليها وإعتمادا على المالحظة في عين المكان والمقابلة  وعليه

الجماعية يمكن القول أن الدراسة اإلستطالعية الحالية مكنتنا من معرفة خصائص العينة 
 الحالية ةأخذ صورة واضحة المعالم عن موضوع الدراس ىاألساسية وطريقة إختيارها،إضافة إل

 وكيفية تناوله. 
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 ثانيا: الدراسة األساسية:

إجراء الدراسة األساسية ،وذلك بعد إستكمال الدراسة اإلستطالعية، وبعد التأكد من في مباشرة اللقد تم 
 حسن إختيار األدوات واإللمام بأهم النقاط التي يجب مراعاتها، وفي مايلي عرض موجز عن مكوناتها:

 الدراسة وأدواته :ــــ منهج 1

إن صحة أي بحث علمي تعتمد بدرجة كبيرة على المنهج المستعمل والكيفية التي يستخدم بها مما يتوافق 
:على أنه مجموعة منظمة من العمليات واإلجراءات الخاصة بمجال المنهج ف ويعر   مع دراسة الواقع ،

 (98 ص،2004الباحث لبلوغ الهدف.)أنجرس، يتبعها دراسة معينة

يستوجب على الباحث أن يختار منهج بحث خاص به يتماشى مع طبيعة موضوعه وما نرى أنه ومنه 
 تفرضه عليه إشكالية البحث وكذا األهداف المرجوة.

لما يتميز به من خصائص تمكننا من تناول  في دراستنا الحالية ، يلقد إرتأينا إستخدام المنهج العياد
يات مواجهة الضغوط في فترة المراهقة بعمق، والتقرب من الحاالت موضوع التربية الجنسية وإستراتيج

خاصة  االمعنية بطريقة عيادية وتحديد خصائصها النفسية والجسدية ومختلف التغيرات التي تطرأ عليه
الذي يعتمد على وصف كنا نسعى أن ندعم دراستنا بالمنهج الوصفي  لقدفيما يتعلق بالجانب الجنسي،و 

ولكن تعذر علينا القيام بذلك، نظرا لتوقف صفا دقيقا كمًّا و كيًفا كما توجد في الواقع، خصائص الظاهرة و 
 لمؤسسة بسبب الوضع الصحي.ا

:على أنه أحد المناهج الرئيسية في مجاالت الدراسات النفسية ويقوم على أسلوب  ويعرف المنهج العيادي
 ( .86ص، 2013دراسة الحالة بصورة كلية شاملة لكونها منفردة في خصائصها .)عدة،

وقد إستعنا في دراستنا الحالية بعدة وسائل علمية التي نرجو من خاللها أن يصل بحثنا إلى الدقة 
 ي: والموضوعية تتمثل ف

 دراسة الحالة:-أ

معلومات مفيدة  مدراسة الحالة القيام بمالحظات متكررة لنفس الشخص عبر الزمن، وهي تقد تتضمن
 (52-51 ص ص،2011غنيا للفرد موضع الدراسة.)أبو جادو، اوصف ر، وتوفةومتعمق
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أجل الكشف  وقد إستخدمنا هذه التقنية ألنها تتالءم مع طبيعة وحساسية موضوع الدراسة الحالية من
الدقيق عن المكنون الداخلي والخارجي  للمبحوث والتعرف أكثر عن تاريخ حياته وعالقته بالوضعيات 

 الحرجة خاصة المتعلقة بالضغوطات الجنسية وطريقة التعامل معها .     

تعرف على أنها تقنية علمية يتم فيها جمع البيانات والمعلومات عن السلوك  المالحظة العيادية :-ب
،  2011، )فاروق المالحظ سواء أكان مرغوبا فيه أو غير مرغوب فيه بطريقة مقصودة وموضوعية. 

 (. 61ص

ولقد إعتمدنا في بحثنا الحالي على المالحظة المباشرة التي تمكننا من تتبع مختلف سلوكيات المفحوص 
 إستجاباته وحركاته أثناء المقابلة العيادية.  و 

         تعرف على أنها أسلوب علمي منظم لجمع البيانات عن السلوك الحالي المقابلة العيادية : -ج
 ص،2011، فاروق أو المستهدف وتجرى المقابلة بين طرفين يسمى األول الفاحص والثاني المفحوص. )

64.) 

داة في دراستنا الحالية ألن موضوع التربية الجنسية يتسم بالسرية وإن التعامل وقد تم اإلعتماد على هذه األ
مع المراهقين في هذا الصدد يتطلب إستخدام مثل هذه التقنية ألنها تسمح بخلق مناخ ثقة يساعد المبحوث 

الحرة ،المقابلة  على التعبير بكل حرية ودون إحراج،والمقابلة العيادية ثالثة أنواع رئيسية تتمثل في المقابلة
الموجهة ،والمقابلة نصف الموجهة، وقد إعتمدنا على هذه األخيرة في بحثنا الحالي من أجل الحصول 
على الكثير من التفاصيل والمعلومات الشخصية خاصة منها المتعلقة بالجوانب الجنسية من خالل توجيه 

ر واإلنفعاالت واإلتجاهات التي يتبناها األسئلة السابرة لتوضيح اإلستجابات،والتعرف أكثر على المشاع
موجهة وكل محور يحمل الالمبحوث،وتحقيقا لهذا الغرض قمنا بوضع خمس محاور للمقابلة نصف 

 مجموعة أسئلة محضرة من أجل ضبط موضوع الدراسة وعدم الخروج عن إطاره.

 : األسئلة المتعلقة بها و موجهةالمحاور المقابلة العيادية نصف 

فولة لدى المبحوث  وأبرز التعرف على أهم خصائص الجانب الجنسي لمرحلة الط األول : المحورـ 1
                                                                                المتعلقة بها .األحداث 

ية بين الذكر ـــ هل كنت تسأل في طفولتك عن كيفية اإلنجاب وعن مصدر الولد، وعن الفوارق الجنس
 واألنثى ؟ وهل كنت كثير األسئلة في هذه األمور؟
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  ــــ من هم األشخاص الذين كنت تتلقى منهم اإلجابة؟ وهل كنت تجدها مقنعة؟

 ؟ طفولتك يتلعب مع الجنس المغاير ف ان يسمح لك أنــــ هل ك

  ؟ يوضحون لك السببــــ هل كان أهلك يحذرونك من التعامل مع من يكبرونك سنا؟ وهل كانوا 

 ؟ ــــ هل تعرضت إلى تحرش جنسي في طفولتك؟ إذا كان نعم هل أخبرت والديك

 ؟ ــــ هل سبق لك وأن شاهدت مشهدا جنسيا وأنت طفل ؟إذا كان نعم هل أثار دهشتك وفضولك

 مراهقة.عبر مراحل الالتطرق إلى أهم خصائص الجانب الجنسي للمبحوث تدريجيا  المحور الثاني :ــــ  2

هل تم تحضيرك من طرف األسرة إلستقبال مرحلة البلوغ ؟ صف لنا تعامل المحيطين حولك عند  ــــ
 البلوغ.  تظهور عالما

 ـــــ هل كنت تعجب أو تتعلق بأحد األفراد من نفس جنسك ؟ وهل كان هناك تفاعل متبادل ؟

 اآلخر ؟ـــــ هل تطور إحساسك العاطفي إلى الميل واإلعجاب بالجنس 

 بداية مراهقتك؟ وكم كان سنك؟  يـــــ هل أقمت عالقة عاطفية مع الجنس اآلخر ف

ـــ إذا كان نعم صف لنا شعورك، وهل أخبرت أهلك بذلك ؟ ومن هم األشخاص الذين كنت تتبادل معهم 
 الحديث عن ميوالتك العاطفية ؟

ع جنسي حسي، أي التفكير في الممارسة اآلخر إلى داف الجنسمتى بدأ يتغير شعورك العاطفي نحو  ــــ
 الجنسية ؟

 تقصي مدى درجة الوعي الجنسي لدى المبحوث. المحور الثالث:ــــ  3

 ــــ هل شعرت بضرورة البحث في موضوع الجنس ؟

 وهل ترى أنها مصادر موثوق فيها؟  ـــــ ماهي المصادر التي تستقي منها معلوماتك الجنسية ؟

 ـــــ هل كنت تتلقى التوجيه والتوعية الجنسية في الوسط األسري ؟ 
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وهل  ــ هل تعي تماما أن الممارسات الجنسية الغير مشروعة قد تؤدي حتما إلى أمراض جنسية خطيرة؟
 تملك معرفة جيدة عنها وكيفية الوقاية منها ؟

ة والمعايير األخالقية وإحترام نظرة المجتمع بالضوابط الشرعي مـــــ هل تحس بالتقييد عند المطالبة باإللتزا
 مع دوافعك الجنسية ؟ لوالعرف عند التعام

ــــ هل ترى أن ما تلقيته من تربية جنسية منذ الطفولة إلى فترة المراهقة الحالية كافية إلدارة المسائل 
 الجنسية في حياتك اليومية؟ 

مستخدمة من قبل المبحوث عند التعامل مع المواقف إكتشاف أهم اإلستراتيجيات الالمحور الرابع : ـــ 4
 . الجنسية الضاغطة 

 ـــــ كيف تتعامل مع دوافعك ورغباتك الجنسية؟

 ــــــ صف لي موقفا جنسيا أو إثارة جنسية ، وكيف كان تصرفك إتجاه هذه الوضعية؟ 

 الجنسية؟ــــــ ماهي التغيرات الفيزيولوجية التي تحدث لك عند مواجهة المواقف 

 ــــــ هل تجد أنك تملك القدرة على التحكم في الوضعيات الجنسية الضاغطة بشكل سليم؟

 ـــــ هل تتبع طرق متنوعة للتحكم في المواقف الجنسية التي تواجهك؟

 ـــــ هل تحاول الهروب وتجنب قدر المستطاع الوضعيات التي تستثير دوافعك الجنسية؟ 

تستخدم في مجاالت علم من األساليب العلمية التي  تتعد المقاييس واإلختبارا اإلختبارات والمقاييس :-د
اليب ولها ما يبررها كأس ،تتصف بالصدق والثباتالنفس، الهدف منها تقييم الخصائص المتعلقة بالفرد، 

في جمع البيانات والمعلومات، سواءا من أجل التشخيص أو قياس المتغيرات إذا كان األمر يتعلق 
 ((Laval, 2007, P.104.حوث الميدانيةبالب

لقد إستعنا في دراستنا الحالية بتطبيق إستبيان التربية الجنسية على الحاالت لغرض جمع قدر ممكن من 
     : (CISS، إضافة إلى تطبيق إختبار المواجهة )ةالمعلومات الجنسية تدعيما للمقابالت العيادي

Inventaire de coping pour situations stressantes : Norman.S.Endller. (1998)  
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 مكان وزمن إجراء الدراسة األساسية:ــــــ 2

 يلقد تم إجراء الدراسة النهائية الميدانية بعد اإلنتهاء من الدراسة اإلستطالعية وضبط أدوات البحث الحال 
شهر جويلية بسبب وتم إتمامها في  08/03/2020الدراسة األساسية بشكل رسمي في  إنطلقتقد ل،و 

  . ينا مواصلة المقابالت مع الحاالتمما تعذر عل ( جائحة كورونا ) الظروف الصحية التي تمر بها البالد

ب بموافقة مدير الثانوية الذي رح  فقد تم المباشرة فيها األساسية  ةإجراء الدراسسير أما فيما يخص ظروف 
الجنسية تعالج القضايا من المواضيع المهمة التي ويرى أنه  ،مؤي دا موضوع الدراسة، منذ البداية بتواجدنا

المبحوثين عن طريق مساعدة إلجراء المقابالت مع  نضبط المواعيد وتهيئة المكاولقد تم  ،لفئة المراهقين
وبالفعل تم اللقاء مع المبحوثين الثالث، ولم نجد كانوا همزة وصل بيننا وبينهم،  المشرفين التربويين الذين

وقد أبدْوا تجاوبا كبيرا مع موضوع الدراسة معتبرين أنها فرصة سانحة قد ، صعوبة في التواصل معهمأية 
للمختص  و إختبار معلوماتهم الجنسية، وعرض مشاكلهم العاطفية أتيحت لهم لطرح تساؤالتهم الحساسة

يتسم بالصراحة تفساراتهم، مما جعل جو المقابالت ساإلجابة الشافية إل املين أن يجدو النفساني آ
 تعلقة بموضوع الدراسة .مصداقية المعلومات الممدى  عززوالموضوعية وهذا ي

 اإلداري  هالكون إستعداد طاقم بثانوية فلوح الجياللي اتحديدمكان الدراسة وألجل هذه اإلمتيازات تم إختيار 
والمساعدين التربويين تقديم لنا يد المساعدة ،وتسهيل لنا التواصل مع التالميذ نظرا لحساسية موضوع 

 يةوال،  ببلدية ماسرة، دائرة ماسرةتتواجد الثانوية الفرضيات،  قمجتمع الدراسة وفقد أختير من تم الدراسة و 
متر مربع  43750حوالي  بلغ، تتربع على مساحة ت20/05/1995مستغانم، والتي تم إفتتاحها بتاريخ 

 .متر مربع 9054، أما المساحة المبنية تقدر بـهكتار4.375
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 (:06المبينة في الجدول رقم) المؤسسة الهياكلتضم 

 تعدد الحجرا
 العادية

 01 المكتبة 07 عدد المخابر 29

 عدد المكاتب
 اإلدارية

 01 المدرج 02 عدد الورشات 10

قدرة  01 المطعم
 اإلستيعاب

 نعم التدفئة داخلي  ½500

مخبر اإلعالم  موجودة الوحدة الطبية نعم العيادة
 اآللي

01 

 ةتلميذ، السن( 364تلميذ يتوزعون على ثالثة مستويات:السنة األولى)( 900كما تستوعب المؤسسة )
 تلميذ.( 329الثالثة ) ةالسنتلميذ، ( 304الثانية )

 أعوان الخدمة .( 20)إداري، ( 19)أستاذ، ( 62)التأطير يتكون من  زأما جها

 :ةاألهداف التالييسعى مشروع المؤسسة إلى تحقيق 

 رفع نسبة النجاح في شهادة الباكالوريا عن طريق تفعيل الدعم لمعالجة الضعف.-

نوي عن طريق متابعة النتائج وتحليلها ومعالجة الضعف وفق التكفل الجيد بتالميذ األولى والثانية ثا-
 برنامج إستدراكي.

التكوين المستمر ألعضاء الجماعة التربوية عن طريق تفعيل الندوات التربوية وتكثيف زيارات المدير -
 .ةلمتابعة السير الحسن للمؤسس

 تفعيل إستغالل المكتبة وبعث النشاط الثقافي والرياضي.-

 جمعية أولياء التالميذ في تحسين الحياة المدرسية.إشراك -

 ــــ مجتمع الدراسة :3

ـــــــــف  ـــــــــث لمختل يمثـــــــــل مجتمـــــــــع الدراســـــــــة مجمـــــــــوع التالميـــــــــذ المتمدرســـــــــين فـــــــــي الطـــــــــورين الثـــــــــاني والثال
 . ق (سنة فما فو 16التخصصات، يتراوح سنهم مابين )
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 ــــ خصائص العينة األساسية:4

مجتمع الدراسة بطريقة قصدية نظرا لتوفرها على الشروط التي تخدم  لقد تم إختيار العينة األساسية من
المراهقة  تيإلى فتر  ن (ذكر ينتمو 1(إناث و)2موضوع الدراسة الحالية وهي تتكون من ثالثة حاالت )

 التالي يعرف أهم خصائص العينة األساسية: لالوسطى و المتأخرة والجدو 

 الحاالت السن الجنس يالمستوى التعليم التخصص المستوى اإلقتصادي

 (1) سنة20 ذكر ثانوي ثالثة  آداب و  فلسفة متدني

 (2) سنة 17 أنثى ثانوي ثانية  تقني رياضي جيد

 (3) سنة18 أنثى ثالثة ثانوي  لغات أجنبية جيد

    

        (يمثل خصائص العينة األساسية07جدول رقم)

 خالصة الفصل:

خطوات إجراء الدراسة لنا  تالمتعلق بالجانب الميداني،قد توضحمن خالل ما تم عرضه في هذا الفصل 
سير الدراسة طريقة بي ن لنا بالدراسة اإلستطالعية، التي كانت مدخال مهما نا الحالية من خالل قيام

إختيار المنهج المناسب واإلستخدام السليم ألدواته، حسن  مساعدتنا في فيبذلك األساسية، مساهمة 
 .د العينة األساسية المالئمة مع طبيعة موضوع الدراسةالتمكن من إيجاو 
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.الفصل السادس: عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات  

 تمهيد

 . الحاالت وتحليل نتائج المقابالتعرض ملخص أوال:

 . مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات ثانيا:

 الخاتمة.

 إقتراحات.

الدراسة.صعوبات   
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 تمهيد:

يتناااااااااافصل مااااااااااالت تلتيااااااااااا حاالااااااااااع تلض ااااااااااف    تلتاااااااااا      اااااااااا  حاااااااااا  تل ااااااااااف   تل   اااااااااا  حاااااااااا   اااااااااا   
ت ياااااااا ا ح ااااااااتلد تلاااااااال   تل ن اااااااا  لاااااااا ي ف   خاااااااا ل حتيااااااااا لنتاااااااافية الاااااااات  ف  تلت   اااااااا  تل ن اااااااا   حاااااااا  

حاااااااااا  ت اااااااااا  ا ت اياااااااااا  س الاااااااااات تت     حلت  اااااااااا  تل اااااااااا ل      اضااااااااااف   الاااااااااا   اااااااااا    تاااااااااافية ح  ااااااااااف
ص اااااااا  ت خياااااااا  حنف ااااااااا  تلنتاااااااافية  ااااااااا      ااااااااا تلااااااااا صت  اااااااا  تلت ايااااااااا صتلتت ااااااااي   كااااااااا  فلاااااااا  الااااااااع 

                     ضاااااااااااااااااااااااالا تلت ضاااااااااااااااااااااااا ف  حاااااااااااااااااااااااا  خاااااااااااااااااااااااا ل تل  تلااااااااااااااااااااااااف  تل ااااااااااااااااااااااااف    صت  ااااااااااااااااااااااااف  تلن اااااااااااااااااااااااا    
         

  وتحليل نتائج الحاالت: ملخص المقابالت أوال:عرض

 الحالة األولى:

 المعلومات الشخصية:-1

 تلض تلد تل  تل : فل    ف ل  )آ تب ص ا ت (                           ت لا:)ح(                 

 ذكل (6(   ت  )06لن                                              ت خلة:) 20تل  :

 تل نس:ذك                                            تل تب   ي  ت خلة: تل فلث

 (               تلض تلد تل  تل  لألم: تل ف    حتللطحتل  ) تلض تلد تل  تل  لألب:لا ي  س

 تلض تلد ت  تيف  : حت   

 ملخص الحالة:-2

( لن      ف ح تب تل ن تم  ضع ف تل ن     يتضت   إلت لفل 20تل فل )ح( شفب ح تم  ي اغ ح  تل ض  )
  صكف  2020-03-09 تف  خ     تلك م ص  يلل     ت  كف   كف        ا ه تل ا   ن   صل ل فا  ه

ي غب  فل  يث     صضف ه تلنت    صت  تضفع   تلت  تؤ  ه  تيضف    ب تلل فة تلضألفص   لألب تلضتض ا  
( 10   ت  ت ف     ف  ت      م التتف ته   ك    ين ف كف   تل فل )ح( ت اغ ح  تل ض   لتل  )

"  يث ص    تل فل    ه كف  قيطون  ع ال    " لنلت   لك  ت صضفت لا تت      ا ظا    ت  ت ل ة
"  إضط   ت م لا ضا كضن ت  صت ا ا  خ ه ت ص   ال  خفله )ح( ساكن في قيطون ينف د  اي ف ب"
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ل  فيته ح    ا تالف ف تل با تلضفّ    كضف    تل فل  كف   ت س  فلتلت ق ت  تضفع      ف كف   
ف تلنت   خ ل تلض ف ا  كف   تل فل  ح   ي  ال  آخ  ت  ش ت  س ح  ت غن فا صمالت حف      ا  ح فش 

  فلبكفا   اا  ل ت ف  ا ت كنفمف ح    ا تلتت  غ صتلتالف ف  

   إ  تل فل )ح( لا تك  ت أل    ك ف   ت   فب ح  ا  تلطتلل  حف  فلن ب  لا ف ب تل ن   خ ل 
حاجة فطرية، كي شغل ث ص     فيا :"صحي   تللل  صإ ت  ت ف  ح ت  ط  ف ُ افمُ     تلط       ي

" لكن ف كف   ت ت   ت  ف      ت لئا     ماله تلض  ا          ت ص  فا    تلض  ل    عارفينها
كضف    ف كف   ت  ك تلت ق  ي  تلالك  صت       ه  كض     تل  فز تلتنفلا    ص  تلا لا ال  ح فال  

 تللتل ي   

  تل ن ي   ص  تلتت     ي  تلالكل  صت  فث  صكف  مالت  ح ت  ف  ف    كف    ضح لا فل   فلا ب ح  ك
"  ص فلض ف ا كف   ت ل ة ُت ال  تل فل  ح  تلت فحا ح  كان عندنا جوارين ايميغري نلعبوا معا بناتهم لل ف:"

حرز واحد يحشيهالك، يقولك نعطيك حلوة، واحد تل   فا صخفص  تلكبف   ص  ش ح تل  ب ص تا ذلك"
"  خ ل ح  ا  تلطتلل  لا تت    تل فل  ال   ّ  ت  ش  ن   صلكن ف ت  ض منعرفهش منهدرش معاه

هذ حاجة ( لن   فيا "15مالت تل الك غي  ت خ    حنّلم  ال    ص ه ل د ص ي  ل ف كف   ض ه آ التك)
تضفل   "  ص ن  لؤتلنف لا فل   اليلص ا اإلنسان لي يتعدى على واحد مشي بنادم" "مشي نورمال

حافم ت ف  لضا    ن    نت  ذلك ا     ف ص       ف كف   ت د   ض تلا طف  تلتاتز ل    تل ف  ة 
 "قبلة في تلفازتلضالّا   فل  فا صت ا  ذلك     لل ف:"

 حف ف ضف  الع ح  ا  تل الغ ص ما خيفيي ف  إ  تل فل  لا ت    ا   ف  لت   ل ماله تلض  ا  
محضرونيش، كنت نحس بالتغيرات،  فلت ي ت  تلتيز للل     يث صّ    تل فل :"تل ّ فل  صتلت  ُت  ف 

                 "بصح جاتني عادي
 حف تلنضّل تل ف ت  ص نفا تل   ف       ت   تلض تم       كف   يت  ت       ا ت تات ح  تكل      ف  

نعم وليت ندير عالقة  يث صّ   :"ص ت   ح   تس تل نس  ا تطل  تلضيا تل ف ت    ل تل نس تآلخ  
مع بنات فسنة أولى متوّسط، غير هاكا بغيت ندير، إعجاب وصايي، كي نشوفوا قدامنا أيا نبغو 

في حياتي ما خرجت مع وحدا بّرا، تجيني طايحا،  اّ    ه كف  يتّا ذلك  تخا تلضؤّل     فات" "نعاندوا
" كف   تل فل )ح( تتبف ل عليا حاجة مشي مليحانحشم من الجوارين ،من الصغر منبغيش واحد يشوف 

نحكي تل  يث    حيل ت ف تل ف ف   ح  ت ص  فا  ص  تلتط ق لض ا ماله تلضلتض   ح  تلللط ت ل  "
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" ص   ت لل ت   فس تل ف تّ  ال   ت    ن ّ    ّ       ف   تلض تم   لصحابي أحاسيسي العاطفية
صتلت لل    تلب ث    تلض فيا تلضت ّا    فل نس         تلضلت   تلضبّك ة  ين ف تنفح   ن مف تل غب  

نسقسي صحابي كي نكونو نحكو، جّربت ندخل مواقع الجنس ت  ف ّ   صتبف ل ت  ف يث ح  ت ص  فا "
 " منكدبش عليك

لضلت ف ص   ظّا تل  فة تل ن ّ   تلت  تع ا ف تل فل   فصلنف ح      لع   ت لت تت   ف  تلض تال ح  ازتا ت
" واه كاين ضغطتل ن ّ   تلّ فغط  خفّص   ّ  تل فل  تيّ ح  ّ  ف تلت ه  فلت ا ض ل ف  ح  مالت تل  يا "

" ص  تضاك صليا    يا   ن ف نروح للعادة السرّية باه نريحص  ا ذلك م  تا أ ال  حضف ل  تل ف ة تل  ّ  "
 " دة السرّية، نمارسها من أولى ثانوي مكانش وسيلة ما غير العالاتالف ف ح  تلّ صت   تل ن ّ   "

  زتل  تل فل  ت  ا    ف  ح  تل نس تآلخ  ح  ص ل  ا ف ة لا غب  تل ن    لكن ف ت فصل    ت بط ف 
 " نحّس كاين شعور كي نتلمسها  " "كاين إثارة، نضبط روحي كي نكون معاها،نمسك اليد تاعها"

ف    صحضف ل  تل ف ة تل  ّ    غ   تا    تل غب  تل ن    ت د تل فل )ح(   ه     ج    حافم ة حن   ا 
" لك  العادة السرية منتحكمش في روحي" "نشوف شويا، نشوف نورمال، فيه تلبية لرغبة    لل ف:"

مع بنت نتحكم في روحي ميا بالميا  فلض ف ا منفك ت كا ح    ف تل فل   ن  ت فحا ف ح  تل نس تآلخ "
 "ت ناس، والبنت متتحكمش في روحها كيما شير لخاطرش نخمم لبعيد هذ بن

الحمد هلل على نعمة اإلسالم، ت ت ف تل فل  )ح(    تل  ف صتل لت ط ح ض  لات كا    تل صت   تل ن   "
كلش بالعقل، اإلنسان كي يحكم عقله "  ص    ح  ت ك ا تل  ا "مقتنع بلي الحالل بّين والحرام بّين

كون ميتحكمش يولي في عواقب وخيمة، تلتيّ  ف  غي  تلض  ل   ""  صح      لت ب مايدير والو 
 " اإلنسان كي ميكونش واعي يدير كارثة

لاللك ت د تل فل    ه ح  تل  ص   ت نب تلضلت ف تلض ي ة ح  ت شف ة ال       م التزتم تلض  ة  فلابفس 
شيرة تبغي تعاند كيما تيك توك "تلض تاا  صح  غ فب تلّ  ف   تللتل ّ    يّ ب تل بط صتلت ّكا    تلنتس 

 " يعّروا رواحهم، شيرة تخرج من دارهم بلبس مشي نورمال ،كون غير تلبس حجاب

  لالت   تط  اتضفم تلض ف    ح  تل فل  )ح(ل ف تلت  ع    ب تل    تلي   لا     ت لتمالحظة : 
   2020-07-14  تف  خح  تل فل  اتيف  مفتف ف ح    ا  خال تلض الحف  تلنف ي       نف
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 (:1تقييم مستوى التربية الجنسية للحالة)ــــ 3

ح  خ ل  ق      ص  30صتلت     ح ة ا  فزه تلت     تل ن     ا  تل فل  )ح(  ط            ل   تا تط ي 
ا لاض ف ا  تلع ف      ل   ف     ت  ف ف  تلت    حت ف تل فل )ح(  ا  الت  ف  تلت     تل ن    تلض  ِّّ

 اذ لا ت تط  تل فل     ت يب  ا  ح  ا  لئا   %48 صي مف ح  تلض الحف  تل ن          لتل  
 ح فص  ت لت  ف  ص ضك  تلض ح ذلك كفآلت :

 تلض ل  ت صل:تلتا  ح صتلتنفلا  

ت  ا تل فل )ح( ت كيب  تل  فز تلتنفلا  لك  تل ن ي  ح   ة ذلك    ف ت  س شعب  آ تب  تل فل  غي  
   حف  تل الغ ص ف خع كا حفيت ا   فلاليفيع تل ن    ت   ل   ح ا غافا تلبكف ة ص   ت ه  حاّض 

خ ل اتيفل  ن      فلض ف ا  فل فل  ل ف   ت      ك ف     صث ت  ت م ص    حت لم ت ل فح ص   ف 
      ض صلفيا حن  تل ضا تلضت تصل      صلف  تلابفب 

    تلض ل  تل ف  :تلضاك   تل ن

ت  ف تل فل )ح( تل ف ة تل     صت ت  مف  ح ت غي   ف  ف  فل غا ح  ل لي ف ال  حضف لت ف لاتالف ف ح  شّ ة 
ت    ف ف  تل ن      كضف تا أ ال  حضف ل    ق  خ د ح    ا ت  ي  تل غب  تل ن     ت  ك تل فل )ح( 

  ة صحافم ة ت   م صتلضلت   ت  ف     ّا تلضضف لف  تل ن ّ   تلافي   غي  تلضا ص   كفلّاالصذ صتل  ف

 تلض ل  تل فلث:ت ح ت  تلضتن ا   ن  ف

التطف   تل فل )ح( ت   ف ح   ت ي ز صك ف   ت صف    ه حؤك ة    تلضضف لف  تل ن    غي  
 تلضا ص   تؤ   ال   ح ت   ن ّ   خطي ة  اّ     ف ت  ا تلب ض حن ف كفل ي   صتلزم   صتل  تيا س 

 ل  تلّ ت  :حيف   تلض الحف  تل ن   تلض 

ت تض  تل فل )ح(  ا  حيف   حت   ة لا يلل  ا  تلض الحف  تل ن     مض ف ت ص  فا  ت  ت  ي   
 أ ال  ت ل ة  ص تلض  ل     الخ ل   مالت تل     ل ضفت ح  تلبفل ي       ي    تات   م ت  ف ّ     ت

ل   اض  حضف  ي ب  اي ف   ح ت لئا  تل ن    ص فلتفل  ا   تم  تتل    ل ة تل فل )ح(  ا   ل ت  
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تل  يث ت ل    لل تلض فيا تل ن     اضف   ال    م التتف ت ف ح  تلض الحف  تلض  ح     تلض    
 تل  تل   

 تلض ل  تلالفحس:ح     تل  ص  تلا ع   صت خ ق   صتل ف ل    

صحتكفح     تل نس  فل غا ح  امتضفح ف تلض تت  لا ت تط  تل فل  )ح( ت   ا حت لحف صتض ف 
 فلضلضل ف  تل ن     كضف   ت  ا  ا  تل ضلم تل  ص  تلا ع   صت خ ق   صتل ف ل    لض تك   

 ت    ت ف  تل ن     

 

 مقياس إستراتيجيات المواجهة: ( على1) ( يمثل عرض نتائج الحالة08جدول رقم)-4

ت لت تت   ف  
 تلض ت ضا 

تلنت    تلضت يا  تل   ف  تلضت يا  اي ف
  اي ف

 58 4+1+4+4+3+3+3+5+4+4+2+5+3+5+5+3  لل تلضاكا

 69 1+5+3+5+4+4+3+5+5+5+5+5+5+4+5+5  لل ت  ت فل

 62 2+5+4+5+5+3+5+5+3+3+3+3+5+4+4+3 تلت نب
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 مقياس إستراتيجيات المواجهة: على (1) عمدة بيانية تمثل توزيع نتائج الحالة( أل1شكل رقم )

 

 ألدلر:التعليق على نتائج مقياس إستراتيجيات مواجهة الضغوط 

 ط           لض ة     ح  خ ل  تفية ح  فس الت تت   ف  حلت    تل  ل  تلضطّ    ا  تل فل )ح(
 اذ ت ّي       لل ظ    منفك تنلت    التال تم الت تت   ف  حلت    تل  ل  ح    ا تل فل    في 10

الت تت     حلت    تل  ل  تلضتض كزة  لل ت  ت فل م  تلض تض   اي ف صت تا تلض تب  ت صل        
( ص   تلض تب  ت خي ة التال تم الت تت     حلت    62( تاي ف الت تت     تلت نب تلض ّ  ة       )69)

 ( 58تل  ل  تلضتض كزة  لل تلضاكا      )

 (:1لحالة)التحليل العام ل-5

ا ط  ف ح  تلض ف ا  تلع ف    صتلض     تلع ف     ص نفات  ا  حف كات   ا ه  تفية ح  فس الت تت     
حلت    تل  ل  صإلت  ف  تلت     تل ن    تلضطب ي   ا  تل فل )ح(   صتلت   فش     تث ص ح   

صت مل  تل  صف ت  تيف       فيا   ش ي ة    ح  ا  تلطتلل  تتض ا       ت  ت ب  ط     حألفص 
أحمد نبيل البحراوي لألل ة حضف يؤ    ا   ف ا   الت تت   ف  تلضلت    ل ي ف صمالت حف تؤك ه  تفية   تل  

 ا    "تلط ب ذص  تلض تلد ت  تضف   تلض تت  يتضيزص   تف ا    ك   ح    ب ذص   (2006)

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70

حول المشكل حول اإلنفعال التجنب

النتيجة المتحصل عليها
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تل فل  )ح( تل ا  صتلبكفا  ن  ل   ت   تث تلض تلد تلضنالتض    حلت    تل  ل "   ص      ا  
تلض ف ا  صتأ  ه ا ت فل ف حضف ي ل  ا  التض ت  تآل ف  تلنت    لاي ح  حنال ح  ا  تلطتلل  ال   اتلضفض     نف

تلل   تل فل    ضف ال  ذلك    ف ت ف   ح  للا ت  ي  تلالت  تلنفتة    ا  فل ف  فلتلت ق ت  تضفع   
 Piquenalبيكونال    تلضلت    ل ي ف  حفم تلضلت ف تل فغط  صمالت حف اي  ال هحّضف يؤ    ا   ف ا

  "لل ت  ت فل لا  ف ح  تلضلت    تلضتض كزة   ت  ي  تلالت  ا تبط ا تبف ف  ا     " (1999)

ا  تل فل  لا تك  ت أل    ك ف   ت   فب صحي   تللل  ح اِّا    ه  ح ت  ط  ف ي  ظ    تلط       
"  مالت ي ل  ا     تل فل  كف   تتضيز   ّلة تلض     حاجة فطرية كي شغل عارفينها  تفج ال  تت ي "

ص شّك      ف  ذلك  ن مف تلت لل حضف     ف ال  تل    ال  ح       ض تل  في  تلضت ا    فلض فيا 
ص   تلض الحف   تل ن            ت ص  فا  ص  تلا لا ال  ت ل ة  صمالت ي ل  ا  ا تضفل   م

لض ت ا تلت     تل ن    اضف      تل فل  كف   ت  ك تلت ق  ي  ف ه خ ق  تلضأخلذة    ص   حبّك  ص
تلالك  صت     صكضف كف    ضح ل ف  فلا ب ح  ت  فث ص    تس تلل   كف   ُت ال  ح  تلا ب ح  تلت فحا 

يقولك نعطيلك حلوة، واحد منعرفهش حرز واحد يحشيهالك ح  كبف  تل    ص  ا طفا تل  ب ص تا ذلك"
" ص    تس تلل   لا تك  منفك   ف   صتل     ا  حف ُ افم     تلتاتفز ح  ل طف  حالّا  منهدرش معاه

"   صمالت يل   ال  تلتنف ض    تلتل  ه  اذ ُت الَّ  تل فل   ص  ت   ا تلتلض ح ل ف قبلة في تلفاز فل  فا"
ضبط صمالت حف    ا تلت     حالتّا  ص    تط    حل  لفيب   ص  ح       صح       خ د تت ك ل ف ت 

 تلطتا  ين ف    يتاّ ب تلض فيي  ت خ ق    اكا للّ  

 حف ف ضف  الّع   م ت  ي  تل فل  لض  ا  تل الغ ي ل  اكا صتضح  ا    م ص   ت ل ة ص  م تمتضفح ف 
 ط     تل فل  ا  تنائ  تللل  ح  تلنف     ت   ا تلض الحف  تل ن ّ      تلل   تلضنفلب  صمالت يؤ   

 تل ن ّ   صتلنت    

ا  تل فل  )ح(      ت   تلض تم        تطل ت  ن  ف  اكا ت      ا ط  ف ح  تلضيا تل ف ت  ال   تس 
تل نس  ا ت  ت فل ال  تلضيا ال  تل نس تلض في  صمالت ش ا        ع اه تلض تم   ص    ل   ال  ا فح  

نعم وليت ندير عالقة مع ف ف   ح  مالت ت خي    كا ت اي  ت   ت   ص     ذلك     لل ف:"   ف   
"  بنات في سنة أولى متوّسط، غير هاك بغيت ندير، إعجاب وصايي كي نشوفو قدامنا ايا نبغو نعاندو

ل   ت  ف ص    تس تلل   ت   تل فل     ف    اظ ف     ت ف  حفم تآلخ     ا  مالت ي ل  ا     تل ف
  ص  تل     ح  تل نس تآلخ  ص    تس تلل   تع ش ص ت ف حف ي  تا     غبفت ف تل ف ف   صحف   ت  ه 
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 الا ص تت     تس تلض تم   ي   ( ال "2009) الكفافيتلُ  ف صتلت فلي  صخيلص   تلض تض   يث  اي  
  ل لت ي ض ا     تلت فلي  ص تل  ف صتل ي  صت صت  ه تل ن    تلت  ت ي ه ص ت تتزه ص  ي  تلضلت   تلالف     تلضت

اضف   ال  تلضلت   تل تخا   تلضتض ا     ت  ف ت  ا  تلت  ت ضا  ا  كف ماله تلنلتزت ص تز ت  تلضاكا  
 "    ف كاضف  فل  ماله تلض ة

ت ل ة  ا  تل فل )ح( تت  ث    حيل ت ف تل ف ف   ح  ت ص  فا ص  ت   تل   ة    تنفصل ف ص    ف  تخا
" صمالت   ن     تلض تم    فصل     كتاف تل      ي  نحكي لصحابي أحاسيسي العاطفيةحي    "

تل ن ي  لاللك يا أ ال  تآلخ    ح    ا تا    تلت لل تلال  يتضّاكه صإ    م التطف   تل فل  تل لح 
ماله تلضلتض   تل  فل    ضاف  مف تل ف ف    تخا ت ل ة يل   ال  ا   تم تل  يث ت ل   صإ تبف  ح ا

 ح  تلطف لمف   

  تزتل تل فل  تب ث    تلضلتض   تل ن      ت   تطل  تلضيا تل ف ت  ال  تلضيا تل    تل ن   صح  
اكتضفل تلن ة تل ن   ل ي ف ل أ  تل فل  ال  حيف   غي  حا ص   كفلضلت   ت  ف    صتبف ل ت  ف يث 

نسقسي صحابي كي نكونو نحكو، جّربت ندخل مواقع الجنس ح  ت ص  فا ص ت ح ذلك     لل ف "
"  مالت يل      تل فل    تضاك تلال  ة تليفل   ل بط  صت   ف تل ن       ت لن ع منكدبش عليك

تلض الحف  تل اض   تلي        حفه   تلناف  تل ن   تلال  يتا ح  خ ل ح       زتا تل  فز تلتنفلا  
ل ال        ت تيفل تل ن   ص صم  ه  ص ت ح ذلك ح  خ ل  تفية لك  تل ن ي  ح    ا تللصل 

صم  ت ل  ا  تلض تلد  ص   %48الت  ف  تلت     تل ن    تلضط    ا  تل فل )ح( تلال        ن ب  
تلضتللط لا صي  تلض     لاض الحف  تل ن    ص    ّينف ذلك لف  ف  ن  ت  ضنف لض تلد تلت     تل ن    صمالت 
كف  له تأ ي  صتضح  ا   لع   ت لت تت   ف  تلض تال ح  ل ي ف ازتا تلضلت ف تل ن     اذ تي ح تل فل  

لاللك ت ط  ال  حضف ل  تل ف ة تل     ح    ا تلتالف ف ح   " واه كاين ضغط   ف تلت ه ض طف  ن  ف"
نروح للعادة السرية باه نريح، ومكانش وسيلة ماغير العادة السرية، نمارسها من   ة تل صت   تل ن    "

" صتضح    تل فل   تضاك الت تت   ف    فل  صإ  ف      ت ة تل  ل ف  تل ن        ل أ  أولى ثانوي 
نشوف شويا، نشوف  لت تت   ف  لا    تلضتض ا     تل ف ة تل     صحافم ة ت   م ت  ف   "ال  التال تم ا

" ص   كات   تفية ح  فس الت تت   ف  العادة السرية منتحكمش في روحي" "نورمال، فيه تلبية لرغبة
ت نب (  ا تل69حلت    تل  ل     تل فل  ت تال م  فل     ت صل  الت تت     ت  ت فل      )

تي  ف تل  ط  ط     لا ض   ا ا    م  ( صمالت ي ل  ا    م    ت ف  ا  تلت كا صتل بط ص62     )
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(   يؤما ف    ف   الل   في    حفم حفتلت  ه ح  ش ة 58التال تح ف  لت تت      لل تلضاكا      )
 غب  تل ن    ح  تل نس تل  ط   نفا تللضع ف  تل     ص  م تل   ة  ا  كبح ت  ف ة تلنفت      تل

"  نحّس كاين شعور كي نتلمسها  " "كاين إثارة، نضبط روحي كي نكون معاها،نمسك اليد تاعهاتآلخ "
صحنه  ضك  تل لل  فل غا ح     تل فل     ح  ا  تلض تم   تلضتأخ ة ا     تلنضل ت خ    ص تل ين  لا 

ت تط     تيا ال  ح  ا   نفا ات فمف  ا  ف      ي  ال  ح تب  تضكن ف ح  ت   بف  صتلت تف   صلا
  ل تل نس تآلخ  صإخ فت تل ت   تل ن   لاضلتصتف  ت  تضفع   ص  يتا ذلك ا  اذت التطفت تلت      
يزص   فلت     تل ن    تلت  تضّكنه ح  ح ف ا  حاك   تل  فة تلت  ح كزمف تل   زة  ألفليب   فل  ُتكّل  ل  ه 

 خ  ت   ف    
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 الحالة الثانية:

 المعلومات الشخصية:-1

 ت لا:) (                                   تلض تلد تل  تل : ف     ف ل  )ت ن    فض (

     (1ذكل  2(   ت  )03لن                                     ت خلة:)17تل  :

 تل تب   ي  ت خلة: ت خي ةتل نس:                                      

 تلض تلد تل  تل  لألب: فح                  تلض تلد تل  تل  لألم: تل ف ل  ا ت تي 

 ملخص الحالة:-2

( لن   ت  ص    ح    ح تب اّ     ف   تتل ف    ت   ك 17تل فل ) (  تفة ح تم   ت اغ ح  تل ض  )
ا ا ت  كف  م   تفة  ضل    ت ييا ف تل  تل   ي    ض ف  تضتفز  إلت لفل    ح  د تلك م  ص ت 

ح  خ ل تتل  ف تل  تل    تزتصج  ي  تل  تل  ص تظ تل  آ  صم  ت     تيضف ال  ا بف  ذتت ف  ي  ص   فت ف
  2020-03-10صكف  ذلك  تف  خ  تلض تض   ص        ت فص ف ح   صل ل فا ح  ف

(    صلط ذكل   حضف ّ     ا  تي  فت ف صلالك فت ف تلت   حف ف ضف  الع ح  ا  تلطتلل   ت    تل فل ) 
عيشة كف   تتت   ال  ت  ل   صت ا  ذلك    خال   ل   ف صتليل  تلض تت  حضف  ّ د ال  ت ضيت ف ب"

)أ( عيب، " مالت حف      ّح ف ال    ض تيّ  فت ف تلاّلكل ّ   صح فصل  ت ل ض ف  فيا    نت ف  تيضف "راجل
"  ينضف ت ب لا  ك  بلعمي بزاف"  لك  تل فل  ) (كف   ت  ض تاك تلتل ي ف   فيا  "بشوية البنات يتكلموا

ميعرفش " ص       تلض فحا  ح ا  ح ف  فيا :" وخشين غير سياسي  ط  لألح   مض   صم  تيته:   "
     " صتلتطف   تل فل ) (    تتالاشوفي البنات كي يتصرفوا"  صصتصا  ت م ت    ا نت ف"يتعامل

تي  فت ف تلالكل     ن  ا ت فل ف ال  ح  ا  تلت ا ا تلضتللط  ت    تلتتكي  تل تيا تلضنت    لل تلض   ف  
تلت  كف   تتا فمف ح   ح ف  حف    تلت فؤ   تلضت ا    ك ف   ت   فب صحي   تللل   اا تك  ت يا 

 "               اصبناك بر تل فل   ا  ت  ف    ط          ح    ا تلللط ت ل  "

 حف حف  ضيز ح  ا  تل الغ ص  حفت ف       ا   تل فل ) (  ن  ل  تل ف     ا  اّ     ف لا تك  ح   ة 
ماصرى  لت بفل )تل  ض( حضف   ف  ل ي ف ت لت  تب صإلت  ا  مالت ت ح   فلبكفا لك  ت م  ضأ ت ف "



 الفصل السادس:                                          عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات

 

 
119 

  فل   ف صحاك ت ف كل  ف   تضاك تل   ة  "  صلا ت      ماله تلض  ا  تيف ح  ح ف   معاك والو
 لاالل     تلضلتض   تل  فل  اضف      تل فل  احتاك    فب    تلتف   لك خ ل ماله تلض  ا  

     ل        ص ت   ح    ث زحي   ل ف    تل  تل  ص   تطل   تل       فلن ب  لض  ا  تلض تم  
تل فل ) (       ت ف لفا  ح  ا  تمّ     ب تلت فصزت  ت خ ق    فلن ب  ل ف ال       ت خلة تي ح 

يفعلوا صوالح مشي لي   ت ف تلضت تب     ا فح       غي  لل   ح  شفّب لضّ ة   ث لنلت   فيا  "
   " ص  تزتل تل فل ) (  ت    ل الت تللض  حطفلب  ص   ت ف  إ  فا ماله تل     تلت  ت تمف ت  ب هللا مالح

ضّس لض ت ف  كضف ت د تل فل ) (  ّ  ت    تف تلال  آل  ال ه ص   ت ف  ت   ال  غ فب   ف   تللتل ي  ص ت
تلضطّا ي   ح  ص        تل فل ) (  ّ ه      ا  تلتتفة    تتضت   االيّ    لّ   صت ت      تلتتفم  ص تض ا 

"  كضف ما نحصلوش في المراهقةمانديرش حاجة نندم عليها، أنا ربي عطاني عقل ، ذلك     لل ف :"
"  ت لل تل فل ) (  ّ  ف الحب كاين، يحشولهم قبل الزواجت ت ف  كينل   تل ب صلك      تلزصتج  فيا :"

 "  أنا قلبي مشي حجرتتضت   فل لت ف ص ت  فل س تل  فش  ص     ذلك     لل ف:"

لا   تط  حلتصا  تلض ف    ح  تل فل   غا ح فصلتنف تلضتك  ة لإلتيفل     ت لا    تلي   مالحظة : 
   ف   لاللك اكتتينف  فلض الحف  تلضتف      

 

 (:2تقييم مستوى التربية الجنسية للحالة)ـــ  3

ح  خ ل   ص   ق    28 (  ط           صتلت     ح ة ا  فزهتلت     تل ن     ا  تل فل  )  ل   تا تط ي 
ا لاض ف ا  تلع ف      ل   ف     صي مف  ت  ف ف  تلت    حت ف تل فل ) (  ا  الت  ف  تلت     تل ن    تلض  ِّّ

 اذ التطف      ت يب  ا  ح  ا  لئا  ح فص  ت لت  ف   %72ح  تلض الحف  تل ن          لتل  
 ص خت        ض ت لئا   ص ضك  تلض ح ذلك كفآلت :

  ح صتلتنفلاتلض ل  ت صل:تلتا  

ل د تل فل  ) ( ح الحف   اض    ي ة    ت كيب  تل  فز تلتنفلا  لك  تل ن ي  اضف   ال  ح   ت ف 
لااليفيع تل ن    ت   ل   صكا حف يت ا    افا تلبكف ة صتل ضا  لكن ف ت  ا   حف  تل الغ  ن  
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خف ج ا ف  تلزصتج ا     ف ت  ا تلالك  كضف ل ف   ت      ت تصل صلفيا حن  تل ضا     صلف  تلابفب 
 ت ضيت ف تلط     

 تلض ل  تل ف  :تلضاك   تل ن   

ت  ك تل فل  ) ( ا  تل ضلم ح  ا ت    ت ف  تل ن    صتأ ي مف  ا  تل ف ب تلنت   صت خ    كضضف ل  
     تل  ف ة  تلاالصذ تل ن    تلت     ا  ت  تفل  لك  ل س ل ي ف      ح        تل ف ة تل 

 تلض ل  تل فلث:ت ح ت  تلضتن ا   ن  ف

ت اا تل فل ) (    تلضضف لف  تل ن    غي  تلضا ص   تؤ   ال   ح ت   ن    خطي ة كف صف    ف ي ز 
 صك ف     ص ه  لكن ف ت  ا ت ح ت  تل ن    ت خ د كفل ي    تلزم   تل  تيا س 

 تلض ل  تل ت  :حيف   تلض الحف  تل ن    

تل فل ) ( ح الحفت ف تل ن            ت ص  فا  صتل  تاة تلاالي      ف ح  خ ل ت  ت  ي  ت ت   
صتلض  ل  ح  تل اا    ف ت د    ماله ت خي ة   تضّ مف  فلض الحف  تلكفف   صتللتض    ص فلض ف ا منفك 

   ف ت      ف    غ فب لاللط ت ل      اح ت  تل فل   فلض الحف  تل ن    تلت  ل    ضف ال  ذلك 
     ح ت لئا  تلضت ّا    فل نس  تخا ت ل ة  فل غا ح  تل    ل ت  ل   اض    ضح ل ف  فلت فص  ت ل  

    تلض فيا تل ن    اّ    ه ُيتنفصل        ايا  

 

 تلض ل  تلالفحس:ح     تل  ص  تلا ع   صت خ ق   صتل ف ل   

 ف صصتض ف    تل نس صإ ف ه تلا    اضف   ال  ح   ت ف التطف   تل فل  ) (    ت ط  حت لحف ص  
  لا  ص  تلا ع   صت خ ق   صتل ف ل    
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 مقياس إستراتيجيات المواجهة:على ( 2) ( يمثل عرض نتائج الحالة09جدول رقم)-4

ت لت تت   ف  
 تلض ت ضا 

تلنت     تل   ف  تلضت يا  اي ف
 تلضت يا  اي ف

 64 5+3+4+5+3+4+3+5+3+4+5+5+4+4+4+3  لل تلضاكا

 58 1+4+4+4+3+5+3+4+3+5+4+3+4+5+4+2  لل ت  ت فل

 59 3+3+4+3+5+4+1+3+2+5+3+4+5+4+5+5 تلت نب

 

 مقياس إستراتيجيات المواجهة: ( على2) عمدة بيانية تمثل توزيع نتائج الحالة( أل2شكل رقم )

 

 مواجهة الضغوط ألدلر:التعليق على نتائج مقياس إستراتيجيات 

 10 ط           لض ة  ح  خ ل  تفية ح  فس الت تت   ف  حلت    تل  ل  تلضطّ    ا  تل فل  ) (
  لل ظ    منفك تنلت    التال تم الت تت   ف  حلت    تل  ل  ح    ا تل فل   اذ ت ّي       في  

   اي ف صت تا تلض تب  ت صل        الت تت     حلت    تل  ل  تلضتض كزة  لل تلضاكا م  تلض تض

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

حول المشكل حول اإلنفعال التجنب

النتيجة المتحصل عليها
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( ص   تلض تب  ت خي ة التال تم الت تت     حلت    59( تاي ف الت تت     تلت نب تلض ّ  ة       )64)
 ( 58تل  ل  تلضتض كزة  لل ت  ت فل      )

 ( :2التحليل العام للحالة)-5

ا  حف كات   ا ه  تفية ح  فس الت تت     ا ط  ف ح  تلض ف ا  تلع ف    صتلض     تلع ف     ص نفات  
حلت    تل  ل  صإلت  ف  تلت     تل ن    تلضطب ي   ا  تل فل  ) (  يت ي  لنف    ف تتضت   ت  ي  لاالت  
 فٍل يت ا  ذلك ح  خ ل ل ي ف تل تيا لاتتلق تل  تل  صمالت   ن     تل فل  تضاك آل   تلت فح  ح    ا 

  لت  ف صخفص  تل ن    حن ف  صم  آل     فل    تال ح ف تلض تم    بف   تلت اب  ا  تل  ل ف   كا
   تلض تم ي  ح تت   ت  ي  تلالت   ضيال  "  Chan (1993) نشاذتته صتطل  مف ص   مالت تلي     لل 

"  صكضف  اي  ال  التال تم ت لت تت   ف  تلت فل  صت   ف       حلت    تلضافكا صتلضلت ف تل فغط 
 تبط ا تبف ف ا  ف ف ح  تلضلت    تلناط  تلضتض كزة ي   ت  ي  تلالت   :"Piquenal (1999ل )بيكونا

  "    لل تلضاكا  صإلت تت   ف  تلت كا

كف   تل فل  ) (تتا   تل ي ف  صف ح  خفص  ح    ا ت م    ح  ا  تلطتلل  ح    ا ت يي    ض 
تلالكل   صإلتطف   تل فل     تتالا   ن ف  ت    ا ف ة تل الك ف  تلالكل    تلت  اكت  ت ف ح  اخلت ف 

  تاك تلتل ي ف  صح فصل  الت  ف  ف  صمالت ي ل  ا     تل فل  تضاك تل   ة  ا  تلت يي  ح  تلتتكي   
 لألحل       خ ل ت ي ض ف ت   ف 

  صمالت يت ا  لا تك  تل فل  تتا   ا ف ف  حلضلع      ت فؤ ت ف   ل ك ف   ت   فب ص حي   تللل  
ال    م ت  ي مف  لت بفل ح  ا  تل الغ خفص    صث ح أل  تل  ض   اضف  برا"  ك"صبىنا    لل ف:

 حضف   د ال     تل فل  ) (  صب   ت      ف  ن  "ماصرى معاك والو"  غا ح فصل  ت م ت ت ك ت ح  
 نت ف تلت     تل ن       تلل   تل لح  إمتضفحفت ف تل ف ف    صمالت ي ل  ا  ت يي  ت م    تا ي  ا

  ح  تل اا     ص  ت ب    ماله تل ضا   تلت  ل   كف  ح يبف   تلضنفلب تضفش ف ح  تلض ت ا تل ض    لانضل 
"غير سياسي،مايعرفش حضف     لا  ف  ا   لع   تل     تلت  ت ض ه  فل فل   صمالت          لل ف

 يتعامل".

ت  ا   لالف          التطف   تل فل  ) (      ت   ح  ا  تلض تم     حف ف ضف  الع       تل   ف  ت
      ض ض   ح   تس  ن  ف  صمالت   ل   ا  لي ص ة تلنضل تل ن   ل ي ف  اكا       لا تي ح  
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تل فل   أ  ف   فح     ف  ح  تل نس تآلخ  اّ     ل ف    ة ا  ف      ل تل ب صتلضاف   تليف    تلت  
مانحصلوش في المراهقة الحب  ن ي     ا ف    تظ ل ضف ك تحت ضف صمالت          لل ف: "ت ض  تل

صمالت ي ل  ا  تلن ة تل ف ت  تلال  تتضيز  ه تل فل  كاين يحشولهم قبل الزواج،أنا ماشي قلبي حجر"
 ت    ا ضفل ف لا  ا صت  ي مف ل لت ب ت خطفا تلضت تب   ن    م     تلتي ف صتؤك  ذلك    

 "مانديرش حاجة نندم عليها،أنا ربي عطاني عقل".لل ف: 

ل        تل فل  ) ( ت فصزت  ا  د ص   فت ف تلض   ف  تلت  كف   ت  ط ف      ح  شفب ص  ت ف ال  
صمالت يلضح لنف    ة تل فل  ) ( "يفعلو صوالح ماشي مالح"ت  ت فا    تاك تلتي  ف  تلضالا   فل  فا

 ا  تلتضييز  ي  تلالطأ صتليلتب حضف ين ئ  ا  تطل  تل ف ب ت خ    صتلض     ل ي ف  ضف ال  ذلك 
تطل  تل ف ب تل ين  تلال    زز ل ي ف تلتض ك  فل لت ط تلا ع   صت خ ق   صمالت حف ت  ف ال ه تلت     

ح  خ ل تلت     تل ن     ت   ف تلض تم  "( : 2010زغير)تل ن     ن  تلض تم  ص   مالت تلي    اي  
     تيفل تل ن   ت حتنفت تلضؤ        ت  ص      تل نس ح  س    تل  ل ص ح  س    تل  تم  ا 

        ت تم تلت   لالتته ص ت ل ه ضبط تلنتس ص تلت تف اص لك  له حزت ف ك ي ة حن ف   ص تأ ياه ل س ضف ت
 "             تضفع فا  تلا لة ص تل ضف    تلنتس  ين ف ص ص ت ك ا تل  ا  

ا  مالت يل    أ  تل فل ) (    تكّل  ل ي ف صع ف  ن  ف صتض ف ح  خ ل ت ي ض ف لاضلت ف تلضت ا   
 فلض فيا تل ن    ص   ت ف تلض ت  ا   لا   ف  تل ض ض    ي  تل  ا صتلض  ة  ا     ف تكل     ا ف  

صم  ت ّ       صي  ح       % 72تؤك ه  ت    الت  ف  تلت     تل ن    تلت  ت ّ   ب  تلزصتج  صمالت حف
 ّي  لاض الحف  تل اضّ   تل ن    تلت  تتضت    ف تل فل   صتلال  ل   ال  تكل نه ح  حيف   حت   ة 

ال م صحل ل    فل غا ح    ع تلتل  ه ت ل        ض ح ت ا تلت     تل ن     صمالت حف   ا ف ت ت
الت تت   ف   ّ فل  صإ  ف    لضلت    تل  ل ف  ص ف خع تل ن ّ   حن ف ص يت ا  ذلك     تفية ح  فس 

( 64الت تت   ف  حلت    تل  ل   اذ ا تا  الت تت   ف   لل تلضاكا تلض تب  ت صل        ت    ب)
ال  ا  ف  تل الل تلن في   صمالت ي ل  ا     تل فل  ت    ا  تة ض ل فت ف تل ن     اكا  ّي  صت    

التنف ت  ا  تل صي  تلض     تل ن   تلال  تضاكه  صمالت    ضن  ف ح     تنّلت     لفليب تلضلت    
( 58(    تلض تب  تل ف     صتاي ف الت تت     ت  ت فل      )59 إلتال تم الت تت     تلت ّنب       )

  ح ص    تلصا  تل فل  ال  ح تلد  ت      ت فحا ف لت  ي  تلتلتز  تلّنت   صتي  ف تل  ط  اكا ص
ت ح   تلت     تل ن    ا     :"  (2011الجبالي)ح  تلض فيا تلضت ا    فل نس  ص   مالت تلي    اي  
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 ت تم تل    تل فم تلضت ا   فلض فيا اص حن ف   ال  ا طفا تلنفشئ  ل ف لا لت ط ت  ت    لا الك تل ن   
 تضفع   ص تلط    ص تلا ل   ص ح     تلنتفية تل ف ل     ص ت  ص تالصق تآل تب تل ن    ص ت  ي مف  تل ن   

   "ص ت اي    ض ت شالفص تلض فليي  ص تلت تف تل  ي  تلضنفلب   تضفع    فلض ؤصل   تلاالي   ص ت
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 الحالة الثالثة:

 المعلومات الشخصية: -1

 تلض تلد تل  تل : فل    ف ل  )ل ف (                                 ت لا:)م(           

  نف (3ذكل  4(   ت  )07لن                                              ت خلة:) 18تل  :

 تل نس:                                               تل تب   ي  ت خلة: ت خي ة

 ح فلب                        تلض تلد تل  تل  لألم: لا ت  س تلض تلد تل  تل  لألب:

 تلض تلد ت  تيف  :  ّي 

 ملخص الحالة:-2

( لن   ت  ص    ح    ح تاا  تتكّاا  بطئ ح  الت لفل    18تل فل )م(  تفة ح تم    ت اغ ح  تل ض )
صكف  ذلك  ل ل فا ح  ف      ت فص ف ح   ص        ا  ح ح  ف  ل ف ح  تل ز  صتل ي ة ت  كف 
كضف كف   تلّ     تتكاا      فت ف تلاالي    تل فل )م( ت       صلط  ل    2020-03-07 تف  خ

حتنّلت     ت ف ح  ت م ص     ت ت  مف كي     تا أ الي ف  تيضف  ينضف    ت ف ح  ت ب لط      اب 
ف        ن   حف ح  ت خ  تلللط       اي ف ت  ت تم   حف    ت ف ح  ت خ  تلك  د     ت ت  م

 ل     ض ضّ     

 فلن ب  لا ف ب تل ن      ح  ا  تلطتلل    كف   تل فل  تا ب ح  تلالكل   يت   ف    اّ     ت م كف   
ت ال مف  تيضف ح    م تلت فحا ح  ت شالفص تل   فا خل ف ح     تاضس    ت حفك  تل  فل  ح    ض ف 

" صل   ص    تل فل     ف      حا  ت  ن  ف باالك يقلعلك أي واحد سروالكل ف:"صمالت          ل 
صم     تل فحن  ح   ض مف  اكتات        تل     تل ن    ت لل تل فل     ش  ط مالت تلضا   تك      

( يلحف صكف   ض ف   ص ح  ل ف حضف   ف    لل ف ال  تلب ث  لتلط  ت  ت  ي   غ   15ذمن ف لض ة)
هاكذا تللصلل ال    ا       حف   ته  كضف  خ    تل فل  ت م  لل تلضا   تلال    ته  كف   ت  ف  :"

 " جيتي
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 حف ف ضف  الع ح  ا  تل الغ  كف   تل فل  )م( ح   ة  لت بفل ف      كف    ا   اا  فل  ض ح  
   لا تاّكا تلت ي ت  تلتيز للل    خ ل  خلتت ف تلك   ف  ص  يث ص   فت ف تلالتت   ا   حبك ت    ت  ت تي

  ( لن 13صكف  ذلك    ل )      حاكا  ل ف   ليا    ت ما الت  الت  الغ ف  فلت    ص ط     ا  ف   

ص   ت ّ ض  تل فل  )م(    ماله تلض  ا  ال  ح فصل  ت  ش  ن   ح    ا  ف  شفب ي اغ ح  تل ض  
كف  خفل صم  حتل    ال  تلضؤل   لكن ف      ( لن  تلال   فصل    ياض  ف    ح20-19 لتل )

 "  باالكي ولد يتلمسكص ذ   فلت ت  حتالك ة ت الي  صتل ت ف  أخال تل  ط  صت  ت تس "

 حف  فلن ب  ل  ت   تلض تم    كف   تضيا ال   نفا    ف  ح   تس  ن  ف  ص     ف   تلض تم   تلضبك ة 
( لن     ف كف   ت د 15       ح  زحيا ل ف    ل ) صب   تضيا ال  تل نس تآلخ  ص فلت ا   فح

"  صكف  ذلك   ص   اا ت ما    ف كف   نغير منهم ،بغيت ندير كيفهمزحي ت ف ل    ص  فا ذكل   فيا "
 تالفف ح   ّ ة   ا ا 

حّ ة   ن  ا ت فل ف لا ف ل   كّل        ح  شفب ح تم  ي  س    تل ن  تل فل    ف ل    تح  ماله تل    
      ش   ص ض   ال  ا  في ف حالف      يت ك ف تلافب  ن  ا ت فله ال  تل فح    تيّ ح تل فل )م(    
 ض      فت ف ح  تلابفب ت  ض ف  تخا تلضؤل      ف تالفف ح  تلت فصزت  صتلت ّ    اي ف كل  ف ت ت   

ح  حيل    ف ف   ال   صت    ت  ف ضع ت   ص   ماله تلض  ا   صب   تل فل  تع ش ت ل   صتض   
 ن     ص ت ا  ذلك         حافم ت ف لاضلت   ت  ف          زحي ت ف ح    ا تلت  ف صت لتكافف 
صح   اَّ تل يلل  ا  تلاالة صت  ف ة تلت        ن ف  فل ا    ة  صم  ت ّب تلض ا    تل صحن    

 تلض ّ ك  ل لت ت ف 

ل فل   ألتفذ شفب    م ل ف   صس خيلص         ت  ي ت لا ف ة تلبكفلل  ف  ص   تآلص   ت خي ة ت ّا   ت
صم  تتلتصا ح ه         تلتف   لك  كضف تتضن  تلزصتج حنه  فل غا ح    ه لا    مف  اللك   يث    ف 

   تتل ف    تلتتكي  ف ه حضف      ا  ت ييا ف تل  تل  ص فلت ف تلنت    صتل      

 )م(    ت حل  تلت  ت  ا ف ت  ب صتضيا ال  تل نس تآلخ  م  : تل يني           ب تي  ح تل فل
تلك م  تلااليّ     ص ز   مالت تلضيا         تلا فات  صإلت  فت تلا  ف  صتلضلت ف ح  تلاالع 

 تلض غلب ف ه احف     فل  تل      ص    م تل     ص      حكف   
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  ا ت ما    ص ة ت لتزتم  فل  ص  تلا ع   صتل لت ط  تتا   تل فل )م( تلص ف  صتل ي ف  ح 
 ص  م ت    تل  ل صتل  تم    ت خ ق   

   ت لا    تلي    لا   تط  حلتصا  تلض ف    ح  تل فل   غا ح فصلتنف تلضتك  ة لإلتيفل مالحظة : 
   ف   لاللك اكتتينف  فلض الحف  تلضتف      

 (:3نسية للحالة)تقييم مستوى التربية الجـــــ 3

ح  خ ل ص     ق    30(  ط           صتلت     ح ة ا  فزه تلت     تل ن     ا  تل فل  )م ل   تا تط ي 
ا لاض ف ا  تلع ف      ل   ف     صي مف  ت  ف ف  تلت    حت ف تل فل )م(  ا  الت  ف  تلت     تل ن    تلض  ِّّ

 اذ التطف      ت يب  ا  ح  ا  لئا  ح فص  ت لت  ف   %73ح  تلض الحف  تل ن          لتل  
 ص خت        ض ت لئا   ص ضك  تلض ح ذلك كفآلت :

 تلض ل  ت صل:تلتا  ح صتلتنفلا

ل د تل فل  )م( ح الحف   اض    ي ة    ت كيب  تل  فز تلتنفلا  ت   ل  اضف   ال  ح   ت ف لااليفيع 
  افا تلبكف ة صتل ضا  لكن ف ت  ا ت كيب  تل  فز تلتنفلا  تلالك   اّ     ف تل ن    ت   ل   صكا حف يت ا  

ت  ك   حف  تل الغ  ن  تلالك   ف خّع ت  ت م  كضف ل ف   ت      ت تصل صلفيا حن  تل ضا     صلف  
 تلابفب خف ج ا ف  تلزصتج صإلتطف      تالك   مض ف تلضتض ا    تللت   تلالك   

 لضاك   تل ن ّ  تلض ل  تل ف  :ت

  ط  تل فل )م( ت   تف لا ف ة تل     صإ ت  مف  ح ت غي   ف   يت تب  نه  ض ت   ت ّ   ص       فل غا 
ح  ا ت ف مف    ف  ضك     تالتف ح  ش ة ت    ف ف  تل ن     كضف ت  ك تل فل )م(  ّا تلضضف لف  

   تل ن ّ   تلافي   غي  تلضا ص   كفلّاالصذ صتلت ّ ش تل ن 

 تلض ل  تل فلث:ت ح ت  تلضتن ا   ن  ف

التطف   تل فل )م(ا طفا ت   ف ص  ح لض   ت ي ز صك ف   ت صف    ه حؤك ة    تلضضف لف  
تل ن    غي  تلضا ص   تؤ   ال   ح ت   ن ّ   خطي ة  اّ     ف ت  ا تلب ض حن ف كفل ي   صتلزم   

 صتل  تيا س 
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    :تلض الحف  تل ن تلض ل  تل ت 

ت ت   تل فل )م( تلض الحف  تل ن    ح  ت ص  فا  ت ل ة  تل ضفت ح  تلبفل ي   كضف ت د تل فل     ف   
تت يا  ا  تلض الحف  تل ن    ح  تلللط ت ل    فل    تلكف   صتلضتي   فل غا ح  تل    ل ت  ل  

حتلّلط صتيّ ح تل فل     ف           اض    ضح  اللك اذ         تل  يث ت ل      تلض فيا تل ن      ت  
  ت      ف  ص ص ل        ح ت لئا   ا  ت ل ة صل س ل ي ف        فل    ن  تا ي ف لاض الحف  

 تل ن     كضف    ف ت ت      تلض    تل  تل     م ح الحف  صتض   

 تلض ل  تلالفحس:ح     تل  ص  تلا ع   صت خ ق   صتل ف ل     

ال    تيت ف   فل  )م(    ت ط  حت لحف ص   ف صصتض ف    تل نس صإ ف ه تلا     اضف تضكن  تل 
 لا  ص  تلا ع   صت خ ق   صتل ف ل    

 مقياس إستراتيجيات المواجهة:على  (3) ( يمثل عرض نتائج الحالة10جدول رقم)ـــــ 4

ت لت تت   ف  
 تلض ت ضا 

تلنت    تلضت يا  تل   ف  تلضت يا  اي ف
  اي ف

 55 3+1+5+5+3+4+3+5+3+3+5+3+1+4+4+3  لل تلضاكا

 56 1+5+3+5+4+4+3+5+5+5+5+5+5+4+5+5  لل ت  ت فل

 60 2+5+4+5+5+3+5+5+3+3+3+3+5+4+4+3 تلت نب
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 مقياس إستراتيجيات المواجهة:على  (3) عمدة بيانية تمثل توزيع نتائج الحالة( أل3شكل رقم ) 

 

 نتائج مقياس إستراتيجيات مواجهة الضغوط ألدلر:التعليق على 

تلضط    ط           لض ة  ح  خ ل  تفية ح  فس الت تت   ف  حلت    تل  ل  تلضطّ    ا  تل فل )م(
  لل ظ    منفك تنلت    التال تم الت تت   ف  حلت    تل  ل  ح    ا تل فل   اذ ت ّي      ق     15

تلضتض كزة  لل تلت نب م  تلض تض   اي ف صت تا تلض تب  ت صل        الت تت     حلت    تل  ل  
( ص   تلض تب  ت خي ة التال تم الت تت     حلت    56( تاي ف الت تت     ت  ت فل تلض ّ  ة      )60)

 ( 55تل  ل  تلضتض كزة  لل تلضاكا      )

 ( :3التحليل العام للحالة)-5

صتلض     تلع ف     ص نفات  ا  حف كات   ا ه  تفية ح  فس الت تت      ا ط  ف ح  تلض ف ا  تلع ف   
حلت    تل  ل  صإلت  ف  تلت     تل ن    تلضطب ي   ا  تل فل )م( ا  ح حح تل ز  صتل ي ة تلت  كف   
ت     ا  تل فل  تل    أ  ف ت ف   ح  ضي   تخا  ا  كس  ا  ظفم مف  صإ   غ ت ف    تل  يث  ليا 

     فلت ف ت  ت فل   ل    ح ت  ة    ا 

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

حول المشكل حول اإلنفعال التجنب

يهاالنتيجة المتحصل عل
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ل   حّ  تلنضل تل ن    ن  تل فل       ت   ح  ا  تلطتلل   اكا        اذ كف    ضح ل ف  فلا ب ح  
يقلعلك أي واحد  يباالكك  تل ن ي  صح  ت الي  ت م تل تيا ل ف ح  تل   فا خا   ت  ت تا  اي ف "

تلت اي    لا ن  تلت      فمف    ح تض نف  تفظف  ا   ال  ت ف لك  مالت   " صمالت ي ل  ا  تلت     سروالك
 صل   تاّ   تل فل  ص ح   ت    ش ي ة  ن  حافم ت ف لضا    غي  كفٍف   ه  تت   لاتلض ح صت  نفت 

( يلحف حضف   ف   ي ف تلت لل ص    ف 15 ن   صم     ل  تل فحن  ح   ض مف  ص ف ا   تل  ث ح ة )
هاكذا لب ث    ت  ت             تل     تل ن      ا تلا لا ال  ح فال  ت م تلت    ف ت ف ب:"ال  ت
"  ا  تلت    لاي حف  خ ل ح  ا  تلطتلل  صخفص  تل ن    حن ف تاكا ت  ي ت لاطتا  ا  ح د جيتي

لنت     صإ  ح ف   ضله صمالت حف تؤك ه تل  تلف      اا تلنتس تلي ح  صخفص  ات فمف  تلت ايا ت
ت  ف   تلت    حت ف ت م   نت ف ت ت   غي  كفف   ص فلض ف ا  ضك  لاض الحف  تلت  الت ت ف ح  ت  ت       
 تكل  غي  حنفلب  ل ن ف ص فلتفل  منفك خ ق لض ت ا تلت     تل ن      ص   مالت تلي   يؤك 

 ت تم تلتئف  تل ض    اض ص ة  ا  :"    ب تل  ص  ن  تا ي  تلت     تل ن    لأل نفا  ه( أ2009نصر)
"   صتلت فص  ح  ا  ط     حب ط  تضكن ا ح  تلت ا  ص  تلالل     تلتتفصيا خ ل تل نلت  ت صل 

اضف   ال  ح ف ات ف لا  ث تلي ح   تلال  ت ت    نه ا  كفلف  غي  ح غلب  ي ف  ا   ح تلد تلنضل 
  تل ن   ل د تل فل   

 ا  تل الغ  اكا  ي     ف كف   ح   ة ح    ا ت ما صلكل  ف تلي  د ا  تل فل )م( الت  ا  ح  
التطف      تتا   ح    ا  خلتت ف تلك   ف  خيفيع ح  ا  تل الغ خفص  تل  ض ص  لل تلت ي ت  
تلتيز للل    صمالت ي ي  لنف ح د  مض   تل ّل ت ل   تلضت ا    ح فمضته لتا ي  تلت     تل ن    لات    

ه تلض  ا  ت  ض  تل فل  ال  ح فصل  ت  ش  ن   لكن ف التطف      ت ض   ت  ف صتتالك  خ ل مال
ا  ح ا ماله تلضاك   ك ي ة تل  صث خ ل ح  ات  تلطتلل  "باالكي ولد يتلمسك"،  تلص ف   ح ف ل ف

ص   تلض تم   ص ضك     تاكا ص ح   ت     ن    ض ت  تفل صتلض تم ي  خفص  تلالي  لا يتا لت 
ل ي ف  صش ص ف  ح    ا تلض  ي     ا    ه   ب تلض ف     ا     فحنف ص خال تل  ط  صتل ال  حض  ت

   فصل تلت     ا  حاكيتنف صتل فل  كف   ح يئ  لاللك صلا  ك  تلضل ف ص ح ف  فلن ب  ل ف  

 ا تطل        تل فل  خ ل ح  ا  تلض تم   تطل ت  ن  ف حا لظف       فلضيا تل ف ت  ال   تس  ن  ف
ال  تلضيا   ل تل نس تآلخ  صمالت  ح        ا     ف   فح     ف  ح  زح ا ل ف    تلضتللط 
صتل ف ل  صمالت ي ل  ا  ض ف تل ف ب ت خ    صتل ين  ل ي ف  ص صب       ذلك تل صت   تل ن    تاكا 



 الفصل السادس:                                          عرض وتحليل النتائج ومناقشة الفرضيات

 

 
131 

م ت ف لاضلت   ت  ف    ل د تل فل  ض ل ف  حّا   ت    ف ال  تلب ث          تل نس ح  خ ل حاف
      زحي ت ف ص ت   م تل صحف     حضف    ا ف تا    فلاالة صت  ف ة ح  تل اا    ت ما لا  ك  ل ا  اا 
 فلت ل   تل ف ف   تلت  كف   تع ا ف تل فل   مالت يل         ت ف لضلت    تل  ل ف  تل ن    لا تك  

تت   ف    فل  ل    تلتك ف ح  تلضلت ف تل فغط  صمالت      كفف   لا بط صتلت كا ص  م التال تم الت  
ح  خ ل تلتتكي     تل نس تآلخ  صل لي ف ال     م تل     كض كف يزم      ل ف تل غب  تلت  لا ت    ف 

(  ا     "تلض تم  2009)الكفافي   تللت   صمالت حف ص     ه تل فل  خ ل تلض ف ا   صمالت حف يؤك ه 
ل     م تلض تم   ص م   يت   فح   عبف ة    ح كف يزم      ح  خ له حف لا   تط     اا   ت ه ا

ت    ه    تللت       ل     لالة ك ي ة    ت لت  تق  ي ف ص يت في  ك ي ت  ض    ط   ا ه ذلك   ا  
ت  بف ف  الت  تق تلض تم        م تل           حبفلغ  ي ف م  حؤش   ا  للا تلت  ه ص   ل   ا  

  ص   ت ا  ذلك ح  خ ل  تفية ح  فس الت تت   ف  حلت    تل  ل  "تلت  يلت   ف      فلته تللت ع  
( صمالت ي ل  ا    م    ت ف  ا  60اذ ا تض   تل فل     تلض تب  ت صل   ا  الت تت     تلت نب      )
 ف    ال  الت تت     ت  ت فل       ا ت ة تل  ل ف  تل ن     اكا ا  ف    ا الت أ     تلض تب  تل

( صمالت حفيؤك   ا    م صصلل ف ال  ا  ف  تل الل تلضنفلب  حضف   د ال  التال تح ف  لت تت     56)
 ( 55 لل تلضاكا    تلض تب  ت خي ة      )

  تل ن    ا  تل فل  )م( تضاك  صي ت ح  ف ف  ي ت ح  تلض الحف  تل ن    ح  خ ل  تفية الت  ف  تلت    
اّ   ّ  ت لت تت   ف  تلض تال ح  ل د تل فل    تتنفلب ح  ح تلد تلت      %73تلال        ن ب  

تل ن    ل ي ف صل ا ذلك ي    لغ فب ت ل ة ص  م تتطن ف    تآلص   ت خي ة  لات ل   تل ف ف   صتل ن    
   فل نس تآلخ  لتت  غ تل غب  تل ن    تلضاّ   تلت  تع ا ف تل فل  صتتكي مف    تلزصتج صت لت  ت  لإل تبف

ح  تل اا    تل فل  ح  خ ل تف  خ  ضلمف تل ن          في   ن       غي   صت  ف حضف   ا ل ي ف 
تلن ة تل ن   صمالت حف      ا   فلت ف تل      صتلنت    صت ييا ف تل  تل  ص ا  ص  ت ف تلنت    

  لت تت   ف  تلض تال ح  ح    ا ف   تيا ال  ح تلد تلتف ا  صح كز تل بط ل ي ف ص فلتفل  ت 
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 ثانيا:مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات:

كاف  نه  ا ط  ف ح  ت ايا ح تلد تلض ف    تلع ف    ح  تل ف   تل  ث تلض  صل   صح  خ ل حف
 CISS   :Iventaire de coping pour situationsتط ي  الت تت   ف  حلت    تل  ل 

stressantes.Normans.Endler   صإلت  ف  تلت     تل ن    تلض  ا لاض ف ا  تلع ف    تا تلتلصا ال
  تفية تتت  ال     حف ص  ض ف  تلب ث تل فل  

 ا طا نف ح  تلت ض   تل فح  تلت  حتف مف: 

    تلضلت ف تل ن      ا  لات     تل ن     ص ت    اخت ف  الت تت   ف  حلت    تل  ل   ن  تلض تم 

  حف تلت ض ف  تلت ع   تلت  تال م تلت ض   تل فح  تتض ا   :

ا  لات     تل ن     ص ت ا  ف  ف    اخت ف  الت تت   ف  حلت    تل  ل   ن  تلض تم     تلضلت ف - 
 تل ن     

ض تم     تلضلت ف تالتاف  لع   الت تت     حلت    تل  ل   إخت ف ح تلد تلت     تل ن     ن  تل-ب
 تل ن     

 ص  ا تلض ح  تفية تل  تل  تل فل   ليتا حنف ات ف ص   تلت ض ف  تلضت نفة  ا  تلن ل تلتفل  :

 األولى:الفرعية مناقشة الفرضية  ـــــ 1 

تنع تلت ض   ت صل   ا :    لات     تل ن     ص ت ا  ف  ف    اخت ف  الت تت   ف  حلت    تل  ل   ن  
 تلض تم     تلضلت ف تل ن     

ح  خ ل تتب نف تلع ف   لا ف   تل  ث  فصلنف     ت ص   ص  تلت     تل ن       ح ف   ضلمف 
تل ن     ت   ح  ح  ا  تلطتلل  صصل  ال  ح  ا  تلض تم       ت  مض   تلت     تل ن     إ تبف مف  ح ت 

ا    يل      ضك  ت لت نفا  ن ف  شأ  ف كاأ    لتت تلت     ح ّضف خ ل ح ت ا تلت     تلضالتات  صم   ض
ت خ د     ت تن    نفا ت ت فمف  ت   ف      ل تلض الحف  تل ن    صتل  ه ت   ت  ال  تلت فحا 
تلي  ح ح  تلض فيا تل ن     صل الت   ب    تكل  تلت     تل ن    حا ص ف ح  صلف ص   ح ط ف   اض   

    ين   صإ تضفع    يث  ك   تلص ف  تلضؤتض  تل     ت صل لاي   تلنت    تلضن       صح فيي   خ ق
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:" ا  ض ص ة  ا  تل  ف   ت ل     ضف    ذلك تل  ف   تل ن    حنال ل  تلضبك     1970عام تل فم ة 
 ا ف  تلت فلي  صتل ف ت  تلالفص   ض تض نف لضف ماله تل  ف   ح  آ ف   نفاة    تكل   تلت  

 (   125 ص2010صتلض تض " )تلز    

صحنه         حلضلت تلت     تل ن    ي ا تلض  ي  صتآل فا لت   ف   نفي ا تل   ف  تل ن    ص لت ين ف 
ات فمف  تآل فا "ت    نلت   (2007الرحمن صالح ورغدة شريم) ددراسة أسماء عبصمالت حف تؤك ه 

 حضف  شف   تلنتفية "  تل        حنط    ضف  تلك  د صت ح ف    ل تلت     تل ن    صحضف لت ا ذت
تلبف     تفية   تل   كضف تلصا   تلضتلصا الي ف  ا     ت ت فمف  صتلضضف لف  ات ض   ف   ف  

 %20 66  نلت  "للليللل  ف ت ت فمف  تللتل      ل تلت     تل ن    لأل نفا"   (2012منوبية حمادي)
لا     صمالت ي ل  ا  ح د ت متضفم  %79 33ات فمف  تللتل ي    ل تلت     تل ن    لأل تفل ا  ف    ص

( 2000صالح )ت   ف   تللتل     ل حلضلت تلت     تل ن     ص    ظ     تفية   تل  
ل ن   "   ل ت   س تلت     ت    نلت "ات فمف  ح اض  صح اضف  تلض ت س تل كلح      ح ف  ف   ا طي

دراسة أنتوني ص   مالت تلي   تؤك   تفية   %59لإللت ف   تلكا   كف        تلن ب  تلضئل 
ت    نلت  "ات فمف  تلض اضي  ص صل فا ت حل    ل ت   س   Antony et Tagli (1998وتاجليديس)

تلت     تل ن   "ال  ض ص ة ت   س حف ة تل  ف   تل ن       حالتاف تلض ت ا تلت ا ض   صمالت ي ل  ا  
   ا ض   ا  ا  تج تلت     تل ن       تلضنفمة تلت   ل  تلتتتكي  تل طفت 

  ح ت لئا  تل       ن  ص ل  لا     تلت     تل ن    ص  تنفصل حلضلت ن  صل   التض نف ت  ا تل ف   
     تط ي  الت  ف  تلت     تل ن    صإ ت  ته   ص   ختبف ت فص ف ك ي ت        ص   نفا تلض ف ا  تلع ف     

ح الحفت ف تل ن    ص ت  يفح    امتضفحفت ف  فل نس صض ل فته تلضت ا    ض  ا  تلض تم   صمالت ي ل  ا  
  نلت   (2008مي)النع  ل تلت     تل ن    ل د تل ف   صمالت حف يتت  ح    تل  ت ت فمف  ت   ف    

     ا       اا ت   فا""تلت     تل ن     ي  تأ ي  ت ل ة صح ت  ف  تلاليفيع تلت ا ض      ح
ل   ح  ح تلد  اا ت   فا ص   ص  امتضفحف صتض ف  فلض الحف  تل ن      يل   ت   يتتف ال   تلط ب
   نلت  Trhbaz( 1998, Egbal (اقبفل ص   بفز تفية   تل  كاللك صمالت حف ذم   ال ه  تللت  ة 

صتلض اضي  ص صل فا ت حل    ل ت   س تلت     تل ن       تلض ت س صتل ف ل  "      ت   لط با"ات فمف  
    صل فا ت حل  صتلط ب صتلض اضي  تلالي  ل ي ا تأ ي   فلتطل ت  كف  ل ا حل ف ا  ف   ح  تلت اا  ا  

  حضف   ف ضه  تل ن       تلض  ل  كف    ا   ص     ب  ح  يؤ   تلت    تل ن    ك   ح  تلض ف  ي 
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ص ا ه يت ح لنف تل ص  ت   ف   لات     تل ن    ك ضا   ت  ل   ت ف   تلنفشئ  صتل ت لي  صتلض  ي   ا  
اكت فب  ضا  تلتيل ت  صتل  في  صتلضتفه ا تلت  ت تبط  فل نس ك       يللل    صإ تضفع    غ   تزص   

      ا ف ه تلا    صمالت حف  اي  تلابفب  ف ت فمف   ت   ف    صتل  ا صتل ف ت  تل ا ض  لا الك تل ن
م   لت ح  تلتنائ  ت  تضفع   تلت  تض  تلت    فلض الحف   ا     تلت     تل ن     " (1988هرمز )ال ه 

تل اض   ص تلال  ت  تليفل   ص ت ت فمف  تل ا ض  ازتا تلض فيا تل ن         حف   ضح  ه  ضله تل  ض    
صتل  ا  صتلض فيي  ت  تضفع   ص   ا ف  تلت فل ا تل ين   ص ت  تضف   صتلت يللل   صتل  ا  صت  ت فل 

ت خ ق   تل في ة    تلض تض  حضف يؤماه لاتلت      تلضلت ف تل ن    ص حلت    حاك ته تل ن       
 (123   2010 تل فض  ص تلض ت  ا حلت    صت ع   تؤ   ال  تلي   تلنت    " )تلز     

صتلض  ل     تا ي  تلت     تل ن    لأل نفا ص  م  ةتل  تلف   ا  ت يي  ت ل      ي  تؤك    ض 
    (2004 ) معديتل  ص   ا  تل ي  ا   ل تل الك تل ن   تل ا ا ص     ذلك ح  خ ل   تل  

   ين  تل  تل      "تلت     تل ن    لاض تم ي  صتلابفب ح  حن ل  ال ح "حي  صتلت  ضضن ف    كتف ه
ح   ت  تلت ا ا تل ف ل  تت ا  ت    ت متضفم  فلت     تل ن     اكا  فم   ف ضف   ال  ص ل   يل  ش ي  
   تنفصل  ما ح ف   تلت     تل ن    تلت  ت تبط  فل  ا صت ت فمف  ت خ ق   لا الك تل ن   صت  كفم 

 (  146  2009تلا ع   تلض تبط   ه  )تل الم تلت  ل    

الالمف ت ل م ل ضف   تلت   ح  حزتل  ات   تلللفيا تلت   ( 2002"الصواف" ) يت  ث  تلي  ص   مالت 
تل نس ف  لل: " ش ت ت ل م صلفيا حت   ة   ب  ا  تللتل ي  تل  ص  ا  اتبف  ف    ت اليب تل   زة 

 ضف لل    ا يت  ث    ض ص ة  تح   لتب تل لت  ح  ت ص    ن  تلا ل     ا  تل ن     ن  ت ص 
ص يتا   لتال تم تل ض  ص تل نف ح  ااح    م    ص  ن حف   ف ل  ح  حافكا  ن      ف ت   ن    شفذة

  "ت ل خ حن ة ت ل م    تلت     تل ن            تل اا  أ كفم تلا ت ص ح     حف   ا ص حف    م

صمالت حف تلصا  ال ه تل  تل  تل فل   ح  خ ل تتب  خطلت  تلت     تل ن        ح ف   تلنضل تل ن   
لا ف   تل  ث ح  خ ل تلض ف    تلع ف    تلض  ض   تط ي  الت  ف  تلت     تل ن    تلال  كات   تفي ه 

ح  حيف   حت   ة  غا  ف ح        لع   تلض الحف  تل ن    تلت  ت ت ي ف تل ف   تلض  صل   ا     ف
تلضلت   ت  ف     كضف ي  ظ    منفك ح  ت   ت  صت  ت  ي  صتل  تاة تلاالي     ص     ض ت   ف  

ت يي  ح   ف ب ت ل ة صتلض  ل     تزص   تل ف    فلض الحف  تلي              تل نس صصظفيته  
  صتلنت    صت  ف  ت ت فمف  ت   ف    تلضتلخفة حنه  صحاك ته  صإ   ت فته ت خ ق   ص ح تضه تل  ل 
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  نلت  " اشكفل   تلت     (  2002ليلى سيدي موسى )  ح  حف تلصا  ال ه  تفية   تل  صمالت  يتت  
   ت  نفا  ت ال   خال تلض الحف  تل ن      ي ت    تلللط ت ل    ا  تل ن       ت ل ة تل زتي   " 

تلت             كضف كات   نه  تفية تل  تل     تض ص   ك    ا  صلفيا ت   مصتل   ف  تل لض   ص 
   تلابفب   ت  ل  ح الحفت ا    ت ح ت  تلضن لل   ن  ف ح  تلتاتفز  تلي ف  (2006اليمن )

  ت ص  فا  تلض  ل   ت  ف ب  ا  تلتلتل   اذ    تلتاتفز ا تا تلض تب  ت صل      ي صتلض     تلزح ا
  2009ا تا  تلض  ل  صت ل ة تلض ت تي  تل ت    صتلالفح   كضي   لاض الحف  تل ن     )تل الم تلت  ل   

146  ) 

تلضت ا    Juhasz,Kaufman,Meyer( 1986) كضف تؤك   تفية   تل   لمفز صكل ضف  صحي 
 إت فمف  صح ت  ت  تلض تم ي   لل تل الك تل ن   ص ص  ت  ل   صتلض  ل     تلت     تل ن     ا     
ت   ت  ل ا تأ ي  ك ي   ا  حلت ف صلالك ف  تلض تم ي  حضف    ب تلت ا تلالف ئ لا الك تل ن   

 ( 147  2009ل ي ا )تل الم تلت  ل    

 كضف  ك     تل  صل ضز  Moran et Corley(1991)حل   ص كل ل   صمالت حف ذم   ال ه كاللك   تل 
( تفة  أح  كف       ت ا  تا   1400تلت         ا  ) Wiliams et Bonner(2006ص  ل ي  )

  ل  تلا لا ال  تآل فا صت ح ف    تلض الحف  تل ن    ح  تلي   ف  صتلكتب صت  ت  ي

الاااا  ت  ااااف  تلاااا ص  ت   ااااف   لات   اااا  تل ن اااا    اااا  ت  ت اااافا ص ااااا  مااااالت ت لاااافس لاااا   تل  تلاااا  تل فل اااا  
 فل اااااااالك تل ن ااااااا  الااااااا     ااااااا  تلت تاااااااف صتلاااااااتضك  حااااااا  ضااااااابطه صتلااااااات كا ف اااااااه  ااااااا     ااااااا  الاااااااتال تم 
الاااااات تت   ف    فل  صمااااااالت حااااااف    ناااااافه  ناااااا  تل ااااااف   تلاااااا  ث تلتاااااا  الااااااتال ح  الاااااات تت   ف  حتتفصتاااااا  

ت صلاااااا  تلتاااااا      كضااااااف ماااااال تل اااااافل  ناااااا  تل فلاااااا ص اااااا  حااااااف تضاكااااااه حاااااا    ف اااااا   ن اااااا   حت اااااا  ة تلضيااااااف 
ت اااااتال م الااااات تت   ف  لاااااا     ت  ااااا   يااااال  لااااا ي ف  ااااا  ت  يت اااااف تل ن ااااا   كضف مااااال حلضاااااح  ااااا   تااااافية 

 صحااااا  خاااا ل تلض ف اااااا  تلع ف  اااا  ت اااااي  لنااااف غ ااااافب  ص  ت لاااا ة صتلض  لااااا  صتلضيااااف   تلضل ل ااااا    ت لاااات  ف
تل ن ااااااا     ااااااا  ح اااااااف   ضلماااااااف تل ن ااااااا   حف  ااااااا  تل ي  اااااااف تل اااااااا ا  ااااااا  ك ف ااااااا  تلت فحاااااااا حااااااا  تلض ااااااافيا 

 فلن اااااب  لا فلااااا  تل ف  ااااا     ااااا  تتضتااااا   ااااال    ن ااااا   يااااا   ااااا  حكن اااااف حااااا    اااااا     ااااا  تل ااااانس صك ف ااااا  
تلت فحااااا ح ااااه  صمااااالت    اااا  حاااا  خاااا ل تياااا   فت ف صإ اااا تا   ي ااااف تلض ناااا   اااا    ااااا صاااا  ح ياااا ل  ااااا  

لااااات تت   ف    فلااااا   ااااا  ك ف ااااا  تلن اااااة تل ن ااااا  لااااا ي ف تلض اااااتض  حااااا  حياااااف   حل ل ااااا   ااااا  كاااااّل  لااااا ي ف ا
ا ت ة  صت   ااااف تل ن اااا    حف  فلن ااااب  لا فلاااا  تل فل اااا  لااااا تتا اااا  ت   اااا   ن اااا   حت   اااا   صمااااالت حااااف   اااا   ااااا  
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 ف ا اااااا  ت لاااااات تت   ف  لاااااا ي ف  اااااا  حلت  اااااا  تل اااااا ل ف  تل ن اااااا   تلتاااااا   ت ضاااااا ف تلنضاااااال تل ن اااااا   اااااا  
الحاااااف  تل ن ااااا    ا     ماااااالت    كتااااا  ح  اااااا  تلض تم ااااا    ااااافل غا حااااا  احت ك اااااف ل صاااااي  ح ت ااااا  حااااا  تلض 

صتل ف ف اااااااا  تلتاااااااا   ع ااااااااا ف  اذت ا ت اااااااا  ف الاااااااا  تلضتف  اااااااا  ت لاااااااا    تلتاااااااا  تيااااااااف ب تلت اااااااال   تل ن اااااااا  
تلتااااااا  ت نينفماااااااف  ااااااالل ا  ف  ااااااا  تلت   ااااااا  تل ن ااااااا    تلت ع ااااااا  ت صلااااااا  صحناااااااه  ااااااا د    تلت ضااااااا   تلض تمااااااا  

  ت ة ضااااااا ل فته تل ن ااااااا    ااااااا   ص ص ماااااااف  ااااااا  ح اااااااف  ة تلض تمااااااا   ااااااا  اخت اااااااف     اااااااب ت لااااااات تت   ف 
    ت     ال   ّ  حف ح  ح ت فة تل لتحا تلضؤ  ة

 الثانية:الفرعية ــــ مناقشة الفرضية 2

تنع تلت ض   تل ف     ا    ه تالتاف  لع   الت تت     حلت    تل  ل   إخت ف ح تلد تلت     
 تل ن     ن  تلض تم     تلضلت ف تل ن     

ل   ت ي  لنف ح  خ ل تتب نف تلع ف   لا ف   تلض  صل     ف تع ش ح ضل   ح  تل  ل ف  حتنل   
زعير تلضيف    صت ت   تل صت   تل ن    ح   ما تل  ل ف  تلت  تا  مف ح  ا  تلض تم    ص  د 

ف    ا تلضيلل    منفك تلت   لا صت   تل ن    ل د تلض تم   ت    اكتضفل صظفيته تلتنفلا   حض (2010)
 تل ن    تت ح      ت ة كضل   ل ا     ح  ا  تلض تم     

ص   ات ح لنف  ا ف ح  خ ل تل ف   تلض  صل     تلض تم ي  تل ف ل ي      ت ة تلض تم   تلضتللط  
صتلضتأخ ة يلت  ل  ض ل ف   ن       ضك  ت فما ف  إ تبف  خيلص   تلض  ا     ف      ص  فل   

 أ  ف : " ح  ا  ح  تل ض  تتضيز  ي ف تي  ف  تلت     stanly holl (1956) مللف لتف ا  كضف صصت 
 فل لتصف صت  ت ف   تل ف ة صتلتلت ت  تل ن ت  "  ص ؤك  مالت ت خي    : " تلض تم   ح  ا  ت ي  صش ة   
صص ل ف     تلتلت   ص   ف ح  ا  ح    فة ت   ف     ضك  ت ن  ف  يث ت  ث  ي ف ت ي ت  ت تن  ال  

تض ا      ة   ض تل  تيز صظ ل مف  يل ة حتف أة حضف يؤ   ال  ظ ل    ض  لس  يللل     ت
تل صت   تل ل   ل  ه تؤ      لالكه "  ص ا ه  إ  تلض تم   ا   ت ي ت   ضفي    يللل    ا تضفع   ص ت    

  أ  ف : "  ت ة زحن      ح  د   فة تلت   تتضيز( 1977جالل )تؤ    ا  ح  د   فته  " كضف ي تمف 
 فلت ي ت  تل  ض   ص تلتيز للل    "   ص  ت   تلنضل تل ن   ح   ما تل لت ب تلنضفي   لتت ة تلض تم     ص  د 

"       ح  ا  تلض تم   يتطل  تلنضل تل ن   ص   ف  ت ة ح  ت ضط ت ف     ت تزت  تلنت   ت    فرويد: 
ماله تلتت ة لا  ف  يل ة ح تض ة حضف    ا ف  ت         تل لد تلاي ي    ص ل ة  اف  ف صت    ت  ف    
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غي   ف  ة      ض ت ص ف   ا  ح فصح  م ضف  تل ل تل ف ة حضف يل   تلت      صل  ت شبفت تل ن   
 (   30  ص 2010تل ي  تلي  ح ص صإ ال ت ه    تل  ي  ح  صل  تل الك تل  صت   "   ) تلز      

 Eriksonن أريكسوال  تاكيا مل ته صإ بف  ذتته  ص     ا  اضف      تلض تم     ماله تلض  ا       
 (446 ص2009 ا  تلي تت تلنت      ح  ا  تلض تم   الا تل ل   ح ف ا اضط تب تل ل   )  ل  ف ص 

: "ا  (2009كفافي )صكاللك  ضك  ت شف ة    ت    فت تل تخا  لاض تم  يتأ     لتحا خف      اي  الي ف 
 فلت ي     تلض الحف  تل ن    تلض ت فة ح  حيف   غي  آحن  حض ا   كل     فت تل تخا  لاض تم   ت

      م ح ي ة ص صل   فض   ص ح الحف  حالم  ح  ح تم ي   ك   حنه لنف  ص ح  شبك  ت  ت    
 " تلض  ة  م تف غي   خ ق  

ا   ت ي ت  صتض    ا   ض   تلض تل ف  تلض  ا  ت هصمالت حف    نفه    تل ف   تلض  صل     مال
تلنضفي   صخفص  حن ف تل ف ف   صتل ن    صم  ت    ال  تلتك ف ح  حتطابفت ف صكا  فل    ب حف تضاكه 
ح  الت تت   ف  صآل ف  لضلت    ض ل ف  تل صت   تل ن    ص   حف اكت  ته ح   صي  تل ل  ح     

 ي  ح  فس الت تت   ف  حلت    تل  ل    ل  تزتحنف ح  لاض الحف  تل ن     صل الت تل     ضنف  تط
تط ي  الت  ف  تلت     تل ن    تلض  ا لاض ف ا  تلع ف    لض      لع   الت تت     تلضلت    تلض تال ح  ح  
  ا تل ف   تلض   ة ص   ح تلد تلت     تل ن    لكا  فل   ص    ظ    تلنتفية  ا     تل ف      

ف    )  فل (  تت   ف  حلت    تتنفلب ح  ح تلد تلت     تل ن     صم  تتأ  ح حف ي  ا  التال ح  الت
م  ح ضل   ح     "الت تت   ف  تلضلت    Thoits(1995 )صلا   )غي    فل ( صمالت حف يؤك ه  لتس 

صتلض  ف   صت  تضفع   تلضكت ب  تلت    تال ح ف ت   ت   ن  تلت      تلض الحف  صتل الك ف  تلل  ت  
 لا  ل  صماله ت لت تت   ف   ضك     تكل    فل   ص غي    فل  "   

صل   ت     تلت ض   تل ف    ح  خ ل  تفية تل فل  ت صل  صتل ف     ا  ح  فس حلت    تل  ل  صت ي ا 
ل فل  ت صل  الت تت     ت  ت فل    تلض تب  ت صل  صإلت تت      يث    التال ح  ت تلت     تل ن    

صمالت ي ل  ا     تل فل     تلت نب    تلض تب  تل ف    ح ف ا الت تت      لل تلضاكا    تلض تب  ت خي ة
صإذت    نف ال  ت ي ا ح تلد  ت تال م الت تت   ف  لا    )غي    فل ( لضلت    تل  ل ف  تل ن    

 صي  تلض الحف  تل ن    ل ي ف  ص        تل ن    ل ي ف ح  خ ل ت لت  ف  تلضط    اي ف     تلت  
     ض تلض تم ي  ( 2015دراسة وداد والي )ص (2012ريمة صندلي )تلضتللط صتؤك    تل  كا ح  
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 حافكا اتلالي    ف ل  ح  ض ل ف    فت     تال حل  الت تت   ف  لا    لضلت    حالتاف تلضلت ف ل ا 
صتل نلح  كضف تاي   تفية   تل    ت ف كف  ط     غي  لل   حضف    ل     ا   ت ف      ض    بفمف 

  نلت   لفليب حلت    تل  ل  ل د   ب ح  ات  ت   ت    صتل ف ل      ( 2002منى منصور )
ت لفليب تل ا       حلت    تل  ل  ت تا تلض تتب ت صل  ص  ا تلتضك  ح  تلتك ف ح  تلضلت ف 
تل ن      تفج تلض تم  ال  الت تت   ف    فل  ت تض   ا   صي  ح  تلض الحف  تلي     صح  حيف   

"   الت تت   ف  تلضلت    تلت   Moss et Bilrings   (1982)موس وبلينغست  اي  حل ل   صل ال
ت تض   ا  تلت اي   تلضنط    صتلب ث    تلض الحف  صلالك  ا تلضاك   ح  تلض تضا    ت تبط 

   " ضا   تلت ي ا تلض     م  تلت  ت          تلت       (2016يوسفي ) فلتك ف"  صل الت ي د 
    ح  خ ل ا  تكفته صتت ي تته"  تلضلت   

   التال ح  الت تت      لل تلضاكا    تلض تب  ت صل  ح ف ا الت تت          ي     تل فل  تل ف    
تلت نب    تلض تب  تل ف    صتاي ف الت تت     ت  ت فل    تلض تب  ت خي ة صمالت ي ل  ا     تل فل  ت تال م 

ح  تل اا    ت ي ا ح تلد تلت     تل ن    ل ي ف  ي  كضف مل ح ي  لف  ف صحنه  الت تت   ف  ا  ف    )  فل (
يت ي  لنف    تلت ي ا ت   ف   لاضل ف تل ن   تل فغط تلال    تن   ا   صي  ح  تلض الحف  تل ن     

 تل   اكا ك ي         اخت ف  ت لت تت     تلت فل  ل ا تلضاكا صمالت حف تاي  ال ه   اتلي       فم
ص   م    تل  تل  ال " ضغط ، تقييم ، مواجهة ، أح  كف ت    نلت  : الزاروس و   فو لكمان كا ح  

تلت  ف  ا        ا  تك تلت   لأل  تث تلت   ض    ف صت ي ضه ل ف   صت لفليب تلت  يتب  ف    حلت    
ل  ل  تل  فة ح  تلض   ت   تل  ل    ص   تلصا  ماله تل  تل  ال     ت   تك ت   ف    ص تل ا  

تلض ض  لاي   تلنت     صذلك    تل  ط    يز   ح      تلت    ص ح ف ته    ت فحا ح  ت   تث 
تلض ت  ا    فلن ب  لاالع حف  ص   تكل  ضفغط  صذت  ت     فلن ب  لاالع آخ   صمالت كاه يتل ف 

 (13ص    2018 ا  تلت ي ا تلض     لات   لاضل ف تل فغط"  ) ذصت    

 ال ف تل فل  تل فل       التال ح  الت تت     تلت نب    تلض تب  ت صل  صإلت تت      لل ت  ت فل    
تلض تب  تل ف    ح ف ا الت تت      لل تلضاكا    تلض تب  ت خي ة صمالت  ليا  ا     تل فل  ت تال م 

تل اا    ت ي ا ح تلد تلت     تل ن     الت تت   ف  لا    )غي    فل ( لضلت    تل  ل ف  تل ن    ح 
ل ي ف  ي  كضف مل ح ي  لف  ف صمالت  يتضفش  ح  م ف تلت ض   تل ف     ص ضك  تت ي  ذلك ال     منفك 
 لتحا  خ د  خيا           ا    م   فل   الت تت     تلضلت    ل د تل فل  تل فل    فل غا ح  حف تضاكه 
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حف  تل ن    ص ح  خ ل تلض ف    تلع ف    تلت      نفمف ح  تل فل  ح   صي  ح     ح ت   لاض ال 
اكتاتنف    ف تتت   ال     حف ال  تل بط تل تخا  تلال    ت   ح   ي  تلض   ت  تلض ض   لت تت   ف  

 ئ  تل بط تل تخا     "  (2006)حسين وحسينص  د  تلضلت    صم  ت تن   ا  تل بط تلالف    
   ت مف   تال حل  الت تت   ف  حلت      فل  ح ا  ا تلضاك   ص تلت  ي     تل  ب     ي     

  فلت نب صح   ا  ا  ص   ف كتئفب كذص  ح كز تل بط تلالف      تال حل  الت تت   ف  حلت    لا    
م  ف ا   الت تت   ف  تلضلت    ل ي ف  "  اضف   ال  ض ف  ف ا   تلالت   ن مف حضف      ا     "ص تل ا 

ت   ت  تلالي  تكل  ل ي ا  ف ا   تلالت  حنالت        أ " (2006حسين وحسين ) يث تؤك    تل  
صتل  صب ص فلتفل      تط  ل  تلت كا    تلضل ف  حلت    ت   تث تل فغط   إ  ا  ضيال  ال  تلت نب

"  صح  خ ل تتب نف تلع ف   ل ف    تث تل فغط     تلض ت  اصمالت يز   ح   ف ايت ا لات    ص تلتأ    ف
اكتاتنف    ف تتضيز  االي   مّا  حضف ين كس لابف  ا  ص  ت ف تلنت    ص ت   ماله ت خي ة ح   ما 

 (1996ر )وتايلو   Frydenberg (1997)فريد نبرج ح   ت  الت تت   ف  تلضلت      يث  شف 
Taylor       تل   ف  تلض تت    ا  ح في س تلي    تلنت        ص  تلضلت ف  ت   ت  ذص  "ال

تل فغط   ط     ح  لل  ص  تال حل  الت تت   ف  حلت     ك    ف ا   ح ف     ف   ت   تلالي    يال  
   ت  ي  لضف  تلاالي   صح تلد تلتلت     اضف   ال   ص " ا     ف  حنالت      تلي    تلنت   

( تلت   1992 ) رجب علي شعبانتلت    صمالت حف  شف   ال ه   تل   لت    ل د الت تت   ف  تلض
تلصا  ال  ص ل        ي  الت تت   ف  تلت فحا ح  تل  ل  صلضف  تلاالي   صتلتلت    ن  تلط ب 

 Igor et nada(2003)( لن  صمالت حف ذم   ال ه كاللك   تل  ا  ل  ص ف ت 22ا18ح  ل   )
"تلت  كات     نلت :"تل ضف  تلاالي   ص   تث تل  فة تل فغط  ص لفليب تلضلت       ح  ا  تلض تم  

  ا  تلتأ ي  ت   ف   لإل ب ف     حلت    تلضاكا ص لالب حلت    ت  ت فل  

   تل ف       ت     ال   ّ  حف   ص   تلصانف ح  خ ل  تفي  ف تلت ع   صحنه  ضك  تل لل    تلت ض   
تلت     تل ن    ت ت   ح   ما ح   ت  الت تت   ف  حلت    تل  ل ف  تل ن       ح  ا  تلض تم    

  ص  تلت ايا ح   مض   تلض   ت  ت خ د  

ص   ت خي   ضك  تل لل    تلت ض   تل فح  تلت  ا طا نف حن ف لتنفصل مالت تلب ث تل اض     ت         ف 
 ا      تفية تل  تل  تل فل      ضك  ت ض ض ف  ا  كا تل ف   صإ ضف  ح  خ ل تلت ض ف  ت   تي  

 تالع تل  تل  تل فل    
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 الخاتمة:     

   ل    فصلنف ح  خ ل ماله تل  تل  تل اض   تلضتلتض        فلة حلضل ف ح   ما تلضلضل ف  تل  فل 
  ي ة صم    تل      ئ  تلابفب صتلض تم ي    ت  تلض تض  ص فلاليلصتلتئف  تل ض       ض    اتلت  ت

م تف تلض  لة حن ف صتلت ض ف  تلضت نفة  صح  ذلك ح  خ ل ت طي  ت كف  ص   تل اض    فلب ث صتلت  ي 
ص    تل  تل  تلضي ت    تلت   ضنف   ف التط نف     ال ج  نتفية  خ ل  نفا ت  ف  تلن    تلالفص   ف 

لات     تل ن     ص ت ا  ف  ف    اخت ف  الت تت   ف  حلت    تل  ل   تال م حلضلت تل  تل  صتؤك    
  إخت ف ح تلد تلت     تل ن    ل  ه ازتا تلضلت ف تل ن      ل د تلض تم  صم  تالتاف

  ت   مالت تلب ث تل اض    ص  لف    لات  ب ح   ئ  تلض تم ي    صح      لع   تآلل ف  تلض تال ح  
ح   خال   ي  ت  تبف  ح تلد تلت   ف تل ن   تلال   اكا تلت ي ا   ض    لضلت    تل  ل ف  تل ن    

     لالك    أ  فل  ب  ت ي صح   ا تلض     تلال    تن  ال ه تلض تم     تك تلضل ف تل ن   تل فغط 
ت ح لنف  مض     صحنه تتي  ف ش ة تلت  ي  تلال  يلت  هل  ص ح  ف      تكل    فل   ص غي    فل 

   تكل  ح ت فة ح  حيف    ا   تلض الحف  تل ن    تلي     تلت  تض مف تلت     تل ن    لاض تم  
 حل ل    

  صت   ه  كا  لت   ف ح  خ ل التال تحا  تلتاليع تلع ف     ضح لابف ث     ت ا تل فم ة ح
 ت متضفحف  ص صمالت حف لف   ف  اكا  ي  لات  ب ح  تل ف   صإ  تك ت ت فمف  تلت ع تلع ف   

   تاكا ل ي ف امتضفحف ك ي ت تل ف ف   صتل ن    تلت

عبف ة      ة   ف    د   ه ح  تل  ص   ت شف ة الي ف صم   التل تتنف  اض ص     ف   مالت تلب ث تل
  ضا  ح  تلتلص ف  صت  ت ت ف     ل    تؤخال   ي  ت  تبف  ح  تل  ف  تلض ين  

:إقتراحات  
تل  ص  ا  ت   ف تلضتفه ا تلت  ل   تل ن    تلت  تنفلب تلط ب    ح  ا  تلت ا ا تل ف ل  ح    ا  ــــ

 م   كفل الغ صت  ت م صتل ف ة تلا    الت  فب تل  في  صتلض الحف  تلضتيا   فل نس    ح  ا  تلض ت 
     صتل ضا

ا  تج حلضل ف  تلت     تل ن       تلض   ت  تل  تل    ي  ت   ا ت     ت   ف   ص في   ت فما  ض ص ة ــــ
    تل   ح  تلضاك   تل ن    تلت       ي ف تلض تم ل  
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   ت ا ا ت  نفا  صلل   ي تل ي       إ تبف مضف تلضي  تل ضا  ا  ت ز ز تلا تك   ي  تلض  ل  صت ل ة ــــ
  تلت     تل ن   

تلضت ا    فل نس صتلب ث        ل فات   ص     ي  تلض اضي  ص صل فا ت حل  لضنف ا    ف ف ت  نفا  ــــ
  ك ف   تلت فحا ح  ف       ا تلط ق 

خ ل تل ن  تتكتا   ف  ضع ف  ص ص  تلابفب صتلضؤل ف  تلت  ل    ضاف ك   ما   ت     ا فح   ص ت  ــــ 
 ة ح  خطل صح  ي   غ   تلع   تلابفب  ا تضف يي ت ختيفص ح    بفا ص خيفييي   ت ف يي  صح ش ي  

  فل    تل  ف ف تلضت ا    فل نس صتا    تل لت  تلت ت    ت ف  صت ح ت  تل ن    
   تلض       ت   ا تلت     تل ن    لاابفب         ت   س ت  كفم صتل لت ط تلا ع   الزتح   ح فمض ــــ

 تلضت ا    فلض فيا تل ن     غ   ت اليب تل الك تل ن   صت  ت فا  ه صت ل   تللتزت تل ين  صت خ     
لتلع    ئ  تلابفب صتلض تم ي   فلض فيا تل ن     ط       ت الي  صلفيا ت   م تل ف  تل     ا   ــــ

 صت  تضفع      تلض فيي  ت خ ق حلضلع   صإ  ف    ح  ا ت تم 
تلض تم ي  لأل تفل ص صض   ليا  اض    تل   ا   ما تلضتفه ا تل ن    ح  ح ت فة تلض ت ا تل ض    ــــ 

صتلضالتيي       ا ح فم  تلنضل تل ن   صك ف   تلت فحا ح   كل   ل ف ل ا صح ش ت لألصل فا صتلض اضي  ل
 حتطابفته 

  لة تلبف  ي  صتلضالتيي      اا تلنتس    تا   لث حلل   ص  تلف  ت ايا   تيب    ح  د ــــ 
 تل ن    ص  ط ف  ضت ي ت   ق    لالصلل ال   تفية ا  ف    تل  تل  تل فل   صت ا ط تل لا  ا  تلت    

 صتلنت    لاض تم      تل  ض  تال م تلي
ت الي    لث  ح     ّ  ن   ضض    لتت تل  ل ف  تلنت    لالت    ت ل  م ص ل  حيطاح تل  ط تل ــــ

 ضك     تاكا ت  ي ت   تلضا   تلتتلض تبط   فل صت    تل ن   ف  ذت  تلضناأ اض   ت تا    تل  تل  ل 
  لات    ا  ح تلد الت  ت    فته تل ن    

ض ص ة ا طفا  مض    يلد  لت تت   ف  حلت    تل  ل  ص  ط ف  فلت ي ت  تلنضفي   تلت   ا  مف  ــــ
حتنل   تلضيف   آل ف    فل  لضلت    تل  ل ف   تلض تم  صذلك ح    ا ت   به  ا      التال تم

 تلت  تت ض ف خيلص   ح  ا  تلض تم   
تلي ل ف  تلت  صت  تنف  ن  تل  فم  ه  صكأ    ث  اض  ص     ف   مالت تلب ث  ضك  ت شف ة ال    ض 

    الال ح    بف    الك   مض ف:
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 صعوبات الدراسة:
تلت  ل ف       ضلضلت تل  تل  ص   تلف  تل ف    صخفص  تلض ا       اا تلنتس  ا  تلض ت   صتل ـــ 

 تل فل   
لتل ف تلت  ع    تلضؤل      ب تل      م التطف   حلتصا  ا  تا تلض ف    ح  تل ف      ت ـــ 

 تلي   
  م تلتضك  ح  ا تنفا تلكتب صتلض ت    ن  ا ت ف نف ل ف ح    ا التكضفل تل ف ب تلن    لا  تل  صمالت ــــ 

  ت   ل ا  تلضكتب  تل فحع      ب تل  صف تلي    ) في   كل ص ف( تلت  تض    ف تل    
 صتلتأميا صحف شف ه ذلك  كض تكز ا ف ة تلت     خفص    تل      حفك   م ت   ا ت  ي      تا تلــــ 

 
 
 
 
 

رب العالمين ــــتم بعونه تعالى، والحمد هلل قد ــــ   
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األولى ( للحالة 1ملحق )  

 

CISS اختبار مواجهة الضغوط 

INVENTAIRE DE COPING POUR SITUATIONS STRESSANTES 

NORMAN S.ENDLER, PH.D.F.R.S.C 

 

 

 

 

 

 

  التعليمة:

كيف يكون رد فعلك في  أي،الوضعيات الضاغطة  أمام األفعالمعرفة ردود  إلىيهدف هذا االختبار 
تتجنب؟ ويطلب منك تحديد ما تحس به عندما تواجه وضعيات  أوحاالت الضغط النفسي هل تنفعل؟ 

 أنعلى البنود التي تناسب رد فعلك بوضع دائرة في الخانة المناسبة علما على  باإلجابةضاغطة وذلك 
  5 إلى 1هي سلم يتراوح من  اإلجابةطريقة 

 

 

 

          سنة 20السن:                      ذكرالجنس:             )ح( إلسم:ا    

آداب وفلسفة     :لشعبةا                            ثالثة ثانوي  المستوى الدراسي:   
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5 4 3 2 1 
تماما موافق  إطالقا ناذرا أحيانا موافق 

 

 1 انظم الوقت الذي بحوزتي جيدا 1 2 ③ 4 5
 2 أركز على المشكل وأفكر في كيفية حله 1 2 3 4 ⑤

 3 أتذكر اللحظات السعيدة التي عشتها من قبل  1 2 ③   4 5
 4 أحاول التواجد بصحبة أشخاص آخرين 1 2 3 ④ 5
الوقتألوم نفسي على تضييع  1 2 3 4 ⑤  5 
 6 افعل ما أظنه األفضل  1 2 3 4 ⑤
 7 انزعج بسب مشاكلي 1 2 3 4 ⑤

 8 ألوم نفسي على وجودي في وضعية كهذه 1 2 3 ④ 5
 9 أشاهد واجهات المحالت ,التسوق  1 2 3 ④ 5
 10 احدد وابرز أولوياتي 1 2 ③ 4 5
النوم أحاول 1 2 3 4 ⑤  11 

غدائي المفضل أو أطباقيامنح لنفسي احد  1 2 ③ 4 5  12 
عدم تغلبي على الوضعية بسباشعر بالقلق  1 2 3 4 ⑤  13 
وانقبض كثيرا   أتوتر 1 2 3 4 ⑤  14 
في الطريقة التي استطعت بها حل مشاكل مشابهة من قبل أفكر 1 2 3 4 ⑤  15 
لنفسي بان ما يحدث لي حقيقيا  أقول 1   2 3 4 ⑤  16 
مواجهة الوضعية  أمامجد حساس وعاطفي  أننينفسي على  ألوم 1 2 3 4 ⑤  17 

شيئا ما أتناولالمطعم و  إلىاذهب  1 2 ③ 4 5  18 
 19  فأكثر أكثرانزعج  1 2 3 4 ⑤

 20 اشري لنفسي شيئا ما  1 2 ③ 4 5
 21 احدد طريقة عمل ا اتبعها 1 ② 3 4 5
نفسي لعدم معرفة ماذا افعل ألوم 1 2 3 4 ⑤  22 

األصدقاءحفلة عند  أوسهرة  إلىاذهب  1 2 ③ 4 5  23 
 24 ابذل جهدا لتحليل الوضعية 1 2 3 ④ 5
 25 انقبض وال اعرف ماذا افعل 1 2 ③ 4 5
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اتاقلم أيالتكيفية  األفعالفي  تأخردون  أباشر 1 2 3 ④ 5  26 
 27  أخطائيفيما حدث واستفيد من  أفكر 1 2 3 4 ⑤

مااحسست به أولو استطيع تغيير ما حدث  أتمنى 1 2 3 ④ 5  28 
صديقة أوبزيارة صديق  أقوم 1 2 3 4 ⑤  29 

ما افعله اشعر بالقلق بسب 1 2 3 ④ 5  30 
 31 اقضي بعض الوقت مع شخص حميم 1 2 3 4 ⑤

بنزهة  أقوم 1 2 ③ 4 5  32 
أبدالنفسي بان هذا لن يتكرر  أقول 1 2 3 4 ⑤  33 

نقائصي وسوء تكيفاتي العامة أراجع 1 2 ③ 4 5  34 
شخص اقدر نصائحه إلى أتحدث 1 2 3 4 ⑤  35 

رد فعل أياحلل المشكل قبل  1 2 ③ 4 5  36 
صديقة بالهاتف أواتصل بصديق  1 2 3 4 ⑤  37 
 38 اغضب 1 2 3 4 ⑤

أولوياتياضبط  1 2 ③ 4 5  39 
فيلما أشاهد 1 2 3 ④ 5  40 
في الوضعية  أتحكم 1 2 ③ 4 5  41 
 42  األمورلكي تتحسن  إضافياابذل جهدا  1 2 3 ④ 5
مجموعة من الحلول لواجهة المشكل أضع 1 2 3 ④ 5  43 
 44 ابحث عن وسيلة لعدم التفكير في المشكل ,لتجنب الوضعية  2 3 4 ⑤

آخرين أشخاصعلى  أتعدى ① 2 3 4 5  45 
قادر على فعله أنااستغل الوضعية لكي اظهر ما  ① 2 3 4 5  46 
على الوضعية  أحسنتنظيم نفسي للسيطرة  أحاول 1 2 3 ④ 5  47 
التلفاز أشاهد 1 ② 3 4 5  48 
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  ( للحالة الثانية 2) ملحق

CISS اختبار مواجهة الضغوط 

INVENTAIRE DE COPING POUR SITUATIONS STRESSANTES 

NORMAN S.ENDLER ,PH.D.F.R.S.C 

 

 

 

 

 

 

  التعليمة:

الوضعيات الضاغطة ,اي كيف يكون رد فعلك في  أمام األفعالمعرفة ردود  إلىيهدف هذا االختبار 
تتجنب؟ ويطلب منك تحديد ما تحس به عندما تواجه وضعيات  أوحاالت الضغط النفسي هل تنفعل؟ 

على البنود التي تناسب رد فعلك بوضع دائرة في الخانة المناسبة علما على ان  باإلجابةضاغطة وذلك 
  5 إلى 1هي سلم يتراوح من  اإلجابةطريقة 

 

 

 

 

 

         سنة 17السن:               أنثىالجنس:    )أ(                 اإلسم:

      تقني رياضيالشعبة:    ثانية ثانوية                        المستوى الدراسي:
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5 4 3 2 1 
 إطالقا ناذرا أحيانا موافق موافق تماما

 

 1 انظم الوقت الذي بحوزتي جيدا 1 2 ③ 4 5
 2 أركز على المشكل وأفكر في كيفية حله 1 2 3 ④ 5
 3 أتذكر اللحظات السعيدة التي عشتها من قبل  1 2 3   4 ⑤
 4 أحاول التواجد بصحبة أشخاص آخرين 1 2 3 4 ⑤

 5 ألوم نفسي على تضييع الوقت 1 ② 3 4 5
 6 افعل ما أظنه األفضل  1 2 3 ④ 5
 7 انزعج بسب مشاكلي 1 2 3 ④ 5
 8 ألوم نفسي على وجودي في وضعية كهذه 1 2 3 4 ⑤

 9 أشاهد واجهات المحالت ,التسوق  1 2 3 ④ 5
 10 احدد وابرز أولوياتي 1 2 3 ④ 5
 11 أحاول النوم 1 2 3 4 ⑤

 12 امنح لنفسي احد أطباقي أو غدائي المفضل 1 2 3 ④ 5
 13 اشعر بالقلق بسب عدم تغلبي على الوضعية 1 2 3 ④ 5
 14 أتوتر وانقبض كثيرا   1 2 ③ 4 5
 15 أفكر في الطريقة التي استطعت بها حل مشاكل مشابهة من قبل 1 2 3 4 ⑤

 16 أقول لنفسي بان ما يحدث لي حقيقيا  1   2 3 ④ 5
 17 ألوم نفسي على أنني جد حساس وعاطفي أمام مواجهة الوضعية  1 2 3 4 ⑤

 18 اذهب إلى المطعم و أتناول شيئا ما 1 2 ③ 4 5
 19 انزعج أكثر فأكثر  1 2 ③ 4 5

 20 اشري لنفسي شيئا ما  1 2 3 4 ⑤
 21 احدد طريقة عمل ا اتبعها 1 2 3 4 ⑤

 22 ألوم نفسي لعدم معرفة ماذا افعل 1 2 3 ④ 5
األصدقاءاذهب إلى سهرة أو حفلة عند  1 ② 3 4 5  23 
 24 ابذل جهدا لتحليل الوضعية 1 2 3 ④ 5
 25 انقبض وال اعرف ماذا افعل 1 2 ③ 4 5
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اتاقلم أيالتكيفية  األفعالفي  تأخردون  أباشر 1 2 ③ 4 5  26 
 27  أخطائيفيما حدث واستفيد من  أفكر 1 2 3 4 ⑤
مااحسست به أولو استطيع تغيير ما حدث  أتمنى 1 2 3 4 ⑤  28 

صديقة أوبزيارة صديق  أقوم 1 2 ③ 4 5  29 
 30 اشعر بالقلق بسب ما افعله 1 2 ③ 4 5
 31 اقضي بعض الوقت مع شخص حميم ① 2 3 4 5
بنزهة  أقوم 1 2 3 ④ 5  32 
أبدالنفسي بان هذا لن يتكرر  أقول 1 2 3 ④ 5  33 
نقائصي وسوء تكيفاتي العامة أراجع 1 2 3 ④ 5  34 
شخص اقدر نصائحه إلى أتحدث 1 2 3 4 ⑤  35 

رد فعل أياحلل المشكل قبل  1 2 ③ 4 5  36 
صديقة بالهاتف أواتصل بصديق  1 2 ③ 4 5  37 
 38 اغضب 1 2 3 ④ 5
أولوياتياضبط  1 2 3 ④ 5  39 
فيلما أشاهد 1 2 3 ④ 5  40 
في الوضعية  أتحكم 1 2 ③ 4 5  41 

 42  األمورلكي تتحسن  إضافياابذل جهدا  1 2 3 4 ⑤
مجموعة من الحلول لواجهة المشكل أضع 1 2 3 ④ 5  43 
 44 ابحث عن وسيلة لعدم التفكير في المشكل ,لتجنب الوضعية 1 2 ③ 4 5
آخرين أشخاصعلى  أتعدى ① 2 3 4 5  45 
قادر على فعله أنااستغل الوضعية لكي اظهر ما  1 2 ③ 4 5  46 

على الوضعية  أحسنتنظيم نفسي للسيطرة  أحاول 1 2 3 4 ⑤  47 
التلفاز أشاهد 1 2 ③ 4 5  48 

 

 

 

 



 المالحق
 

 
153 

للحالة الثالثة ( 3ملحق )  

CISS اختبار مواجهة الضغوط 

INVENTAIRE DE COPING POUR SITUATIONS STRESSANTES 

NORMAN S.ENDLER, PH.D.F.R.S.C 

 

 

 

 

 

  التعليمة:

كيف يكون رد فعلك في  أيالوضعيات الضاغطة , أمام األفعالمعرفة ردود  إلىيهدف هذا االختبار 
تتجنب؟ ويطلب منك تحديد ما تحس به عندما تواجه وضعيات  أوحاالت الضغط النفسي هل تنفعل؟ 

 أنعلى البنود التي تناسب رد فعلك بوضع دائرة في الخانة المناسبة علما على  باإلجابةضاغطة وذلك 
  5 إلى 1هي سلم يتراوح من  اإلجابةطريقة 

 

 

 

 

 

              سنة18 السن:               أنثى  الجنس:                  )م( :سماإل

  لغات أجنبية:الشعبة                             ثالثة ثانوي المستوى الدراسي:
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5 4 3 2 1 
 إطالقا ناذرا أحيانا موافق موافق تماما

 

 1 انظم الوقت الذي بحوزتي جيدا 1 2 ③ 4 5
 2 أركز على المشكل وأفكر في كيفية حله 1 2 3  ④ 5
 3 أتذكر اللحظات السعيدة التي عشتها من قبل  1 2 3  ④ 5

 4 أحاول التواجد بصحبة أشخاص آخرين 1 2 ③ 4 5
تضييع الوقتألوم نفسي على  1 2 3 ④ 5  5 
 6 افعل ما أظنه األفضل  1 2 3 ④ 5
 7 انزعج بسب مشاكلي 1 2 3 ④ 5
 8 ألوم نفسي على وجودي في وضعية كهذه 1 ② 3 4 5
 9 أشاهد واجهات المحالت ,التسوق  1 2 3 4 ⑤

 10 احدد وابرز أولوياتي 1 2 ③ 4 5
 11 أحاول النوم 1 2 ③ 4 5

أطباقي أو غدائي المفضلامنح لنفسي احد  1 2 3 4 ⑤  12 
 13 اشعر بالقلق بسب عدم تغلبي على الوضعية 1 2 3 ④ 5
 14 أتوتر وانقبض كثيرا   1 2 ③ 4 5
 15 أفكر في الطريقة التي استطعت بها حل مشاكل مشابهة من قبل ① 2 3 4 5
 16 أقول لنفسي بان ما يحدث لي حقيقيا  1 ② 3 4 5
 17 ألوم نفسي على أنني جد حساس وعاطفي أمام مواجهة الوضعية  1 2 3 4 ⑤

 18 اذهب إلى المطعم و أتناول شيئا ما 1 2 3 ④ 5
 19 انزعج أكثر فأكثر  1 ② 3 4 5
 20 اشري لنفسي شيئا ما  1 2 3 ④ 5

 21 احدد طريقة عمل ا اتبعها 1 2 3 4 ⑤
 22 ألوم نفسي لعدم معرفة ماذا افعل 1 2 ③ 4 5
األصدقاءاذهب إلى سهرة أو حفلة عند  ① 2 3 4 5  23 
 24 ابذل جهدا لتحليل الوضعية 1 2 ③ 4 5
 25 انقبض وال اعرف ماذا افعل 1 2 ③ 4 5
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تأقلمأ أيالتكيفية  األفعالفي  تأخردون  أباشر 1 2 ③ 4 5  26 
 27  أخطائيفيما حدث واستفيد من  أفكر 1 2 3 4 ⑤
حسست بهأ ما أولو استطيع تغيير ما حدث  أتمنى 1 2 3 4 ⑤  28 

صديقة أوبزيارة صديق  أقوم 1 ② 3 4 5  29 
 30 اشعر بالقلق بسب ما افعله 1 2 3 4 ⑤

 31 اقضي بعض الوقت مع شخص حميم 1 2 ③ 4 5
بنزهة  أقوم 1 2 3 4 ⑤  32 
أبدان هذا لن يتكرر ألنفسي ب أقول 1 2 3 4 ⑤  33 
نقائصي وسوء تكيفاتي العامة أراجع 1 2 3 4 ⑤  34 
شخص اقدر نصائحه إلى أتحدث 1 2 3 4 ⑤  35 
رد فعل أياحلل المشكل قبل  1 2 ③ 4 5  36 

صديقة بالهاتف أواتصل بصديق  ① 2 3 4 5  37 
 38 اغضب 1 2 ③ 4 5
أولوياتياضبط  1 2 3 ④ 5  39 

 40  فيلما أشاهد 1 2 3 4 ⑤
في الوضعية  أتحكم 1 2 ③ 4 5  41 

 42  األمورلكي تتحسن  إضافياابذل جهدا  1 2 3 4 ⑤
مجموعة من الحلول لواجهة المشكل أضع 1 2 3 4 ⑤  43 
 44 ابحث عن وسيلة لعدم التفكير في المشكل ,لتجنب الوضعية 1 2 3 4 ⑤

آخرين أشخاصعلى  أتعدى ① 2 3 4 5  45 
قادر على فعله أنااستغل الوضعية لكي اظهر ما  ① 2 3 4 5  46 
على الوضعية  أحسنتنظيم نفسي للسيطرة  أحاول 1 2 ③ 4 5  47 
التلفاز أشاهد 1 2 3 4 ⑤  48 
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نموذج: (4ملحق )  

 

 إستبيان التربية الجنسية عند المراهق

 

...........السن:              أنثى          ذكر الجنس:  .........             اإلسم:  

:..........الشعبة                                         :............الدراسيالمستوى   

 

  التعليمة:

يندرج في إطار بحث لنيل شهادة الذي  المتعلق بالتربية الجنسية إليك عزيزي التلميذ)ة( هذا اإلستبيان
هدف إختبار عند المراهق" بجيات مواجهة الضغوط الماستر حول "دور التربية الجنسية في إختيار إستراتي

التي يتضمنها ،أرجو أن تجيب عن األسئلة  من خالل المحاور الخمسةوذلك ، معلوماتك الجنسية
التامة، وال تستعمل إاّل  السريةب أن إجاباتك ستحاط  مع العلموموضوعية  المطروحة بكل مصداقية

  .ألغراض علمية بحثة

.كر على تعاونكمشأشكركم جزيل ال  
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 المحور األول꞉  التشريح والتناسل

داخل المربع المختار:  (x) ضع العالمة 

  □ال    □هل لديك معلومات عن تركيبة جهازك التناسلي؟       نعم-

إذا أجبت بنعم 
........................................................................................ ꞉اذكرها

.....................................................................................................
............... 

هل لديك معلومات عن الجهاز التناسلي للجنس اآلخر )أي إذا كنت ذكر هل تعرف جهاز األنثى -
  □ال    □والعكس صحيح( ؟                 نعم

عم اذكر المعلومات التي بحوزتك؟                                                           إذا أجبت بن
       

.....................................................................................................
.....................................................................................................

........................... 

□السوقي      □بالنسبة ألعضاء الجهاز التناسلي هل تعرف مصطلحها  العلمي -  

□ال    □هل تعرف ما هي الدورة الشهرية )الحيض(عند المرأة   ؟         نعم-  

              □ال    □نعم  هل تعرف عالمات البلوغ عند الجنسين ؟       -

 ꞉إذا أجبت بنعم اذكرها 
 ................................................................................

.....................................................................................................
 ............... 

□ال       □ف كيف يحدث االحتالم؟        نعمهل تعر -  
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اذا اجبت بنعم وضح؟.................................  
 .........................................................

.....................................................................................................
............... 

   □ال    □؟               نعماإلنسانهل سبق لك وان سمعت بمصطلح االلقاح عند -

إذا أجبت بنعم ماذا يعني في نظرك مفهوم االلقاح ؟  
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.............................. 

جاب ؟                                                      ما هي األعضاء المساهمة في عملية اإلن-
□الرحم         □النطاف         □القضيب        □المهبل       □البويضات      

                                       □ال    □هل لديك معلومات عن غشاء البكارة ؟            نعم-
□األنثى         □إذا أجبت بنعم هل يكون الغشاء عند:  الذكر  

                      □ال    □هل يمكن أن يفقد غشاء البكارة من أول اتصال جنسي؟             نعم-
     □ال    □هل يحصل الحمل من أول اتصال جنسي  ؟          نعم-

      □ال         □الشباب خارج إطار الزواج؟   نعمهل الحظت تداول وسائل منع الحمل في أوساط -
إذا أجبت بنعم اذكرها:    

.....................................................................................................
.....................................................................................................

  ............................. 

□ال    □هل تعلم أن هناك تشوهات خلقية في الجهاز التناسلي؟           نعم-  
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المشكالت الجنسية المحور الثاني :   

 ضع العالمة (x) داخل المربع المختار:

                                             □ال    □هل تعرف ما هي العادة السرية ؟           نعم-
   ꞉إذا أجبت بنعم عرفها   

 ...........................................................................................
.....................................................................................................

............... 

  □ال    □هل تعتبر ممارسة العادة السرية أمر عادي؟              نعم-

   □هل تحقق لك ممارسة العادة السرية الراحة النفسية والتخفيف من شدة االنفعاالت الجنسية؟  نعم-
□ال  

  □ال    □الجنسية؟     نعمهل تلجا إلى ممارسة طرق أخرى من اجل التخفيف من شدة االنفعاالت -

    ꞉هل سبق لك وان تحصلت على معلومات عن أنواع الممارسات الجنسية الشائعة غير المشروعة مثل-
                                 □التعدي على األطفال      □الدعارة       □الجنسية المثلية )الشذوذ(

      □مشاهدة األفالم والمواقع اإلباحية

هو الشذوذ الجنسي )المثلية الجنسية(في نظرك؟                                                    ما -
                                         □نفس الجنس)ذكر ذكر/أنثى أنثى(    ꞉هو ممارسة جنسية مع 

                                                    □جنس آخر )ذكر أنثى(                           
□جنس ذكر أنثى/جنس الحيوان                             

          □ال    □نعم   اعتداءات )تحرشات( جنسية؟       هل سبق لك وان تعرضت إلى -

هل ترى أن االعتداءات الجنسية على صغار السن  تكون سببا في انحرافاتهم الجنسية الحقا؟       -
       □ال    □نعم
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 المحور الثالث ꞉  األمراض المتنقلة جنسيا

 ضع العالمة (x)داخل المربع المختار:

□ال    □هل تعلم أن الممارسات الجنسية غير المشروعة تؤدي إلى أمراض جنسية خطيرة؟      نعم-  

 ꞉عرف السيدا )االيدز(-
    .......................................................................................

.....................................................................................................
.............. 

□ال       □إلصابة بداء السيدا ؟         نعمهل ترى أن االتصال الجنسي غير المشروع يؤدي إلى ا-  

□ال      □هل يمكن الشفاء من داء السيدا نهائيا  ؟                      نعم-  

عرف األمراض التالية المتنقلة جنسيا:                                                                 -
         

..........................................................................السيالن:...................
 ..............

.......................................................................الزهري:.......................  

....................................السيفيليس:.......................................................
............. 

□ال   □هل تعتقد أن االتصال الجنسي غير المشروع يؤدي إلى اإلصابة بداء التهاب الكبد؟  نعم-  

  الممارسات غير المشروعة  ؟     هل سبق وان تعرض شخص في محيطك إلى مرض جنسي بسسب-
□ال  □نعم   
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 المحور الرابع ꞉  مصادر المعلومات الجنسية

 ضع العالمة (x)داخل المربع المختار:

                                من أين تتحصل على معلوماتك الجنسية ؟                            -
 □االنترنيت               □السماع من البالغين                  □األسرة                   □األصدقاء

    □المدرسة                 □باحية األفالم اإل          □الكتب الجنسية          □القراءة الشخصية 
  □المسجد                    □الطبيب

□ال     □هل تحصلت من وسطك األسري على معلومات تربوية جنسية تراها مفيدة ؟        نعم-  

□ال     □يسمح لك بطرح أسئلة حول الجنس ؟      نعمهل تتوفر أسرتك على جو تربوي علمي -  

    □ال      □هل تجد صعوبة )حرج( في طرح األسئلة المتعلقة بالجنس على أسرتك؟            نعم-
□ال       □إذا أجبت بنعم هل تلجا إلى مصادر أخرى من اجل اإلجابة على أسئلتك؟            نعم  

                               ن مسائل الجنس ؟                      ما هي درجة حديثكم األسري ع-
□ال يتم الحديث عنها إطالقا         □قليال                □أحيانا         □كثيرة  

                                هل المعلومات الجنسية المقدمة لك في المقرر)البرنامج( الدراسي ؟     -
□غير واضحة            □واضحة            □غير كافية           □كافية   

□ال    □هل لديك حساسية أو نفور عند تلقيك للمعلومات الجنسية ؟        نعم-  

 

 المحور الخامس꞉   معرفة الحدود الشرعية واألخالقية والقانونية

 ضع العالمة (x)داخل المربع المختار:

الجنس؟ ما مفهومك الشخصي عن-  
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.....................................................................................................

.....................................................................................................
.............................. 

                                ماهي درجة اهتمامك بموضوع الجنس؟                                -
□ضعيفة                     □متوسطة                 □مرتفعة   

                                                                               ꞉ن الجنس أ هل تعتبر-
                                                □خارج الزواج     □مارسة عالئقية ثنائية داخل الزواجم

                                                □خارج الزواج        □متعة عاطفية ولذة داخل الزواج 
                                                                               □غريزة طبيعية وفطرية

□استثارة طارئة  

□ال    □هل تعلم أن الممارسات الجنسية غير المشروعة محرمة في اإلسالم ؟          نعم-  

□ال    □هل تعلم أن القانون يعاقب على ارتكاب الممارسات الجنسية غير المشروعة؟      نعم-  

كاب اعتداءات جنسية كاالغتصاب واالعتداء على القصر و هل تعلم أن القانون يعاقب على ارت-
□ال   □التحرش الجنسي؟    نعم  

هل تعرف ما هي الحدود الشرعية التي يقيمها اإلسالم لمرتكبي االنحرافات الجنسية كالزنا ؟         -
إذا أجبت بنعم اذكرها  □ال  □نعم

...................................................  ........................................
.....................................................................................................

.............. 

□ال    □هل ترى أن اإلقدام على التصرفات الجنسية مناف لألخالق المجتمع وقيمه؟     نعم-  

□ال   □إقامة عالقات غير مشروعة إذا طلب منك ذلك ؟  نعمهل توافق على -  

□ال    □ما رأيك في إقامة عالقات غير مشروعة عبر وسائل التواصل االجتماعي؟    نعم-  
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□في حدود ضيقة      □بدون تحفظ         □كيف تتعامل مع الجنس اآلخر؟    بتحفظ-  

                                                                       ꞉هل تلتزم بهته اآلداب التالية-
                  □عدم الخلوة    □ستر العورة           □التفرقة في المضاجع            □االستئذان

□األلفاظ الجنسية البذيئة عدم استعمال    □االحتشام في اللباس والزينة        □غض البصر  

□ال     □تساعدك الصالة على ضبط  دوافعك الجنسية ؟            نعمهل -  

□ال    □هل تجد في الصيام وسيلة فعالة للتقليل من حدة االنفعاالت الجنسية ؟      نعم-  

هل تعتقد مستقبال أن الزواج هو الحل الوحيد لتحقيق العفة و المتعة العاطفية الجنسية المشروعة ؟  -
□ال   □نعم  

األخير هل تعتقد أن األسئلة المطروحة في هذا االستبيان تساهم في توعية الشباب في المسائل  وفي-
□قليل          □متوسط           □الجنسية بقدر :   كاف   

 

 

 




































