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:ملخص البحث

إذا كانت األسرة تدرك خطورة و حساسیة مرحلة معرفة ماتھدف الدراسة الحالیة إلى 

المراھقة ،و معرفة نوعیة العالقة التي تجمع بین اآلباء و األبناء المراھقین،مع محاولة توعیة 

األسرة بضرورة اللجوء إلى األخصائي النفساني العیادي في حالة وجود مشاكل لدى 

:المراھق، واستنادا على ھذا طرحنا اإلشكال التالي

ھل لدى األخصائي النفساني العیادي دور في إحداث التوافق النفسي  لدى المراھق ؟-

:وتندرج تحت ھذه اإلشكالیة العامة إشكالیات جزئیة تتمحور حول التساؤالت التالیة

كیف ینظر المراھق لدور األخصائي النفساني العیادي  ؟-

العیادي ؟ھل توجد عالقة بین األسرة و األخصائي النفساني -

ھل تلعب األسرة دور في إحداث التوافق النفسي للمراھق ؟-

على المنھج الوصفي اإلحصائي باستعمال أداة جمع في ھذه الدراسة اعتمدناأین 

على وزعتمراھق متمدرس100منتتكون ة البیانات وھي االستمارة على عین

.سنة19سنة إلى 14ن تتراوح أعمارھم ما بیمتوسطة وثانویة بوالیة مستغانم ، 

:وكان أھم ما توصلنا إلیھ من نتائج ھي

نظرة المراھق إلى األخصائي النفساني العیادي نظرة یشوبھا الغموض والجھل و عدم -

.الدرایة الكافیة بطبیعة مھنة األخصائي النفساني ودوره في مساعدة المراھقین

یادي في مرحلة المراھقة ،ولتزال األسرة ال تدرك  أھمیة دور األخصائي النفساني الع-

. نظرتھا سلبیة اتجاه طبیعة عملھ

لتالي من طرف في غیاب الوعي وقلة التوعیة والنظرة السلبیة من طرف اآلباء وبا-

في هدورالنفساني العیادي  یواجھ صعوبات في القیام بألخصائي المراھقین  یظھر أن ا

.إحداث التوافق النفسي لدى المراھق
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مقدمةال

تعتبر المراھقة من الفترات الھامة و الحساسة في حیاة اإلنسان ،ذلك ألنھا تمثل فترة 

نمو جسمي وعقلي و نفسي ھامة ، وقد أجمعت أكثر الدراسات الحدیثة على اعتبار 

یجب العنایة بھم صحیا وعقلیا و نفسیا ، فمرحلة المراھقة المراھقین الفئة الحساسة التي

تتمیز بكثیر من األزمات النفسیة و المشاكل السلوكیة التي تعیق توافقھ النفسي ، مما یستلزم 

تدخال مھنیا من قبل المختصین وعلى رأسھم األخصائیین النفسانیین العیادیین لوضع خطط 

ھذه المرحلة دون  أن تترك أضرار في شخصیة مبنیة على أسس علمیة لكي یتم تجاوز 

.الفرد

وعلى ھذا األساس قمنا بتقسیم الدراسة إلى ستة فصول مبدوءة بمقدمة توضیحیة 

.الجانب النظري و الجانب التطبیقي: ومنتھیة  بخاتمة استنتاجیھ  موزعة على جانبین 

ألول منھا بتقدیم فأما الجانب النظري للدراسة فتضمن أربعة فصول ، یتعلق الفصل ا

موضوع الدراسة وما یحتوي علیھ من إشكالیة الدراسة وفرضیاتھا ، ودواعي اختیار 

. الموضوع و أھمیتھ وأھدافھ ثم التعاریف اإلجرائیة ،و أخیرا استعراض الدراسات السابقة

أما الفصل الثاني فتطرقنا إلى دراسة المراھقة و ذلك من خالل تعریفھا و توضیح مراحلھا و

.و أنماطھا  والنظریات المفسرة ھاخصائصھا

ثم الفصل الثالث ،تعرضنا فیھ الى تحلیل نفسي للمراھقة و ذلك من خالل توضیح 

.حاجات المراھق و صراعاتھ و عالقتھ باألسرة و األصدقاء و المدرسة 

یح لیأتي الفصل الرابع الذي أبرزنا فیھ أھمیة الصحة النفسیة و التوافق النفسي ثم توض

إبراز دور األخصائي النفساني ثمالمشاكل النفسیة ، أھم التوافق النفسي عند المراھق و 

.العیادي في حیاة المراھقین 

الفصل الخامس الذي خصصناه لإلجراءات أما الجانب التطبیقي فتضمن فصلین

الزمانیة و المكانیة و أداتھا ثم العینة ، ثم الحدود المیدانیة للدراسة أین حددنا منھج الدراسة 

.ثم أسالیب التحلیل اإلحصائیة المستعملة



2

النتائج مناقشةأما في الفصل السادس فقد تم التطرق إلى عرض و تحلیل االستمارة ثم 

التوصیات في األخیر إلى خاتمة باإلضافة إلى لنصلفي ضوء الفرضیات ثم النتائج العامة،

.جعاحات ثم المالحق و قائمة المرااالقترو
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إشكالیة الدراسة-1

الشك أن المراھقة فترة عواصف و توتر تكتنفھا األزمات النفسیة و المشكالت و صعوبات 

.التوافق 

و بالتالي فان المراھق یجد صعوبة في فھم نفسھ ، وھذا ما یتطلب وجود توجیھ و مساعدة 

في تفھم متطلبات ھذه من طرف الكبار و على رأسھم الوالدین اللذین لھما الدور األكبر 

المرحلة ،ومن ثم توجیھ و مساعدة ابنھم المراھق على تخطي المشاكل و الصعوبات ، كما 

النفساني كذلك في ھذه المرحلة بدرجة كبیرة وذلك من خالل تقدیم یظھر دور األخصائي

االستشارات النفسیة و النصائح و التوجیھات الكساب المراھق أسالیب تساعده على تحقیق 

. توافقھ النفسي 

جاه ونظرا لخصوصیة میدان علم النفس فان المجتمع لیزال لدیھ نظرة أو خلفیة سلبیة ات

األخصائي النفساني العیادي من حیث أھمیة و دوره في مساعدة اآلخرین ومن ھذا المنطلق 

حاولنا في ھذه الدراسة الكشف على مدى وعي األسرة بدور أھمیة األخصائي النفساني 

اإلشكالطرحنا ،، واستنادا على ھذاإلیھالعیادي في مرحلة المراھقة و نظرة المراھق 

: التالي

؟لدى المراھق لدى األخصائي النفساني العیادي دور في إحداث التوافق النفسيھل- 

:ةحول التساؤالت التالیوتندرج تحت ھذه اإلشكالیة العامة إشكالیات جزئیة تتمحور 

؟كیف ینظر المراھق لدور األخصائي النفساني العیادي -

؟العیاديھل توجد عالقة بین األسرة و األخصائي النفساني -

ي إحداث التوافق النفسي للمراھق ؟ھل تلعب األسرة دور ف-

:فرضیة الدراسة - 2
.یوجد لألخصائي النفساني العیادي دور في إحداث التوافق النفسي للمراھق -

:وتندرج تحت الفرضیة العامة فرضیات جزئیة ھي

.العیادي تتطلب فترة المراھقة اللجوء إلى إستشارة األخصائي النفساني-

.یوجد وعي لدى األسرة بأھمیة اإلستشارة النفسیة في مرحلة المراھقة-

.دور األسرة غیر كافي في إحداث التوافق النفسي للمراھق-
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:دواعي اختیار الموضوع-3

:أسباب اختیار ھذا الموضوع إلى عدة أسباب منھا أسباب ذاتیة وأسباب موضوعیةتعود 

:األسباب الذاتیة-3-2

و معرفة مدى وعي األفراد إلى أھمیة األخصائي النفساني العیادي في حیاة حب االطالع -

.المراھق

تسلیط الضوء على مرحلة المراھقة لما تحملھ من مشاكل تستدعي الوقوف عندھا من -

.أجل اتخاذ موقف وقائي من األمراض و االضطربات النفسیة

.ة في الرعایة و التوجیھالتركیز على الدور الذي تلعبھ األسر-

:األسباب الموضوعیة-3-2

التوافق النفسي عند المراھق یكون متذبذب و غیر مستقر فھذا یستدعي تكاثف بما أن -

الجھود بین األسرة و األخصائي النفساني العیادي لحمایة المراھق من الوقوع فریسة 

.األمراض النفسیة و االنحرافات السلوكیة

.للمراھق من أجل تحقیق صحة نفسیة أفضلضرورة توفیر المساعدة النفسیة و التوجیھ -

المراھقة وإن حضیت بالدراسات العدیدة إال أنھ لم یتم التركیز على مدى حاجة المراھق -

إلى الكثیر من التفھم والوعي بحساسیة ھذه المرحلة سواء من طرف الوالدین أو من طرف 

.المحیط

:مثل أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تت:الدراسةأھمیة-4

.ركز على مدى حاجة المجتمع إلى األخصائي النفساني و ضرورة تكوینھ السیكولوجيت-

التأكید على أھمیة وجود األخصائي النفساني العیادي في مرحلة المراھقة -

.التحسیس بأھمیة العنایة بالمراھقین خصوصا من طرف األسرة-

:تھدف ھذه الدراسة إلى:أھداف الدراسة-5

.ك خطورة و حساسیة مرحلة المراھقةتدرإذا كانت األسرة معرفة ما-

، وكیف تتعامل األسرة مع بین اآلباء و األبناء المراھقینمعرفة نوعیة العالقة التي تجمع-

.ابنھا المراھق
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اني العیادي في حالة وجود رورة اللجوء إلى األخصائي النفسمحاولة توعیة األسرة بض-

.مشاكل لدى المراھق

:التعاریف اإلجرائیة-6

.سنة19سنة إلى 14ھو كل فتى أو فتاة متمدرس یقع في الفئة العمریة من :المراھق-6-1

ھو وجود المراھق في تفاھم وتكیف وتالءم تام مع نفسھ و مع محیطھ :التوافق النفسي-6-2

.بدون مشاكل كبیرة

العیادي ھو كل مختص یحمل شھادة في علم النفس:النفساني العیادياألخصائي-6-3

سواء كانوا متمدرسین ویزاول مھامھ بصفة رسمیة في إحدى المؤسسات الخاصة بالمراھقین 

.أو ال

اعتمدنا في ھذا الموضوع على عدة دراسات نعتبرھا سابقة نذكر :الدراسات السابقة-7

:منھا

من اعداد الطالبة بلملود جمانة بمركز إعادة التربیة بوالیة قسنطینة :األولىالدراسة -7-1

، مستخدم منھج "2005–2004عالقة األسرة بانحراف المراھق لسنة "تحت عنوان 

.مراھق منحرف46المسح اإلجتماعي على عینة تتكون من 

خطورة و حساسیة ما إذا كانت األسرة الجزائریة تدركتھدف ھذه الدراسة إلى معرفة 

مرحلة المراھقة، وكیف تتعامل مع ابنھا المراھق، ومعرفة نوعیة العالقة التي تجمع بین 

اآلباء و األبناء المراھقین ، وفیما اذا كانت األسرة فعال سببا رئیسیا أو وحیدا یدفع المراھق 

.إلى االنحراف ، أم أن ھناك عوامل أخرى

:لتالیةھذه الدراسة إلى النتائج اتوصلت 

ألنھم ال یجدون مكان داخل البیت ضیق المسكن وكثرة األفراد أدى بھم لالنحراف-

.لیستریحوا فیھ

؛فیؤدي بھ إلى القلق و التوتر وخروجھ من البیت ھروبا من الجو الوالدان قلیال ما یتناقشان-

.المشحون بالخالفات
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ما یتحدثون بحیث یؤثر في نفسیتھ اضطراب العالقة بین الوالدان؛ عالقتھم سیئة ونادرا -

.وعدم الراحة في البیت وقد یجدھا مع زمالءه المنحرفین

أغلب المبحوثین ال یملكون مدخوال غیر عمل األب، وھذا األخیر الیعطي كافة مصاریف -

جمانة (.األسرة، وھذا ما یشعره بالقلق، فیلجأ إلى العمل بطرق غیر شرعیة

)12،ص2005بلملود،

من إعداد الطالبتین أحمد براھمي صلیحة ومشطة فریدة بعنوان :اسة الثانیةالدر-7-2

دراسة عیادیة لثمان حاالت " التوافق النفسي لدى المراھق في حاالت الطالق أو الوفاة"

.تغانم و قمبیطة بوالیة وھرانسبمركزي إعادة التربیة صیادة بوالیة م

لى التوافق النفسي و ما یقتضیھ نتیجة ارتباطھ ھذه الدراسة إلى التركیز عتھدف ھذه الدراسة 

بمرحلة المراھقة كونھا ملیئة بالتوترات و األزمات و بذلك فاألبوین لھما الدور األكبر في 

.إحداث التوازن النفسي للمراھق، وبذلك فالتفكك نتیجة الطالق أو الوفاة سیعود علیھ بالسلب

الوفاة أو الطالق في إحداث سوء كما تھدف ھذه الدراسة إلى التحقق من سببیة 

توضیح أھمیة األسرة السلیمة و المتماسكة في حیاة المراھق ،وحاجاتھ إلى الحنان التوافق،

.األسري و السلطة األبویة

:توصلت ھذه الدراسة إلى النتائج التالیة

بما سنة وذلك 15سنة إلى 12تبین أن الطالق أكثر من الوفاة خاصة في بدایة المراھقة من -

حدة بالنسبة للطالق في حالة العیش مع األم یفرضھ النمو الجسمي و النفسي ویكون أكثر

. ویكون أكثر في حالة الوفاة والعیش مع األب

السلوكیة االنحرافاتتقوم بدورھا في الوقایة من كثیر من في الطالق أو الوفاة األسرة ال-

و السلطة و الحنان، فانعدام ھذه الوحدة وباعتبار أن الوالدین أساس األمن و االستقرار

لھم مشاكل نفسیة وعدم تقبلھم البیولوجیة و العاطفیة عن طریق غیاب األب أو األم یسبب 

لفكرة الطالق أو الوفاة تسبب لھم صدمة  نفسیة تؤثر على سلوكھم وعلى عالقتھم باآلخرین 

.باإلضافة إلى انعدام الثقة بالذات و باآلخرین
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عقدة أودیب تبرزأثیر الطالق عند الذكور عنھ عند اإلناث ألن خالل ھذه المرحلة یختلف ت-

وتظھر حاجة البنت لألب أكثر من األم وحاجة الذكر لألم أكثر من األب حیث تبدي البنت 

.تعلقھا لألب بینما الذكر یمیل إلى صورة الحقد و الكره

-

.)

.)06،ص2005فریدة،

أھم الصعوبات التي "الباحثة فطیمة دبراسو تحت عنوانمن إعداد:الدراسة الثالثة-7-3

میدانیة لمدینة بسكرة في ،دراسة "تواجھ األخصائي النفساني أثناء الممارسة المیدانیة

.مصلحة النشاط االجتماعي و المراكز التابعة لھا-: المؤسسات التالیة

. مركز اعالم وتنشیط الشباب والمراكز التابعة لھا-

.مستشفى بشیر بن ناصر الجامعي-

عوبات التي تواجھ األخصائي النفساني أثناء تھدف ھذه الدراسة إلى التعرف على أھم الص

الممارسة السیكولوجیة ، وأھم ھذه الصعوبات لمساعدة باقي المختصین النفسانیین المقبلین 

على العمل في مجال الممارسة السیكولوجیة ، وعلى تخطي و مواجھة ھذه الصعوبات في 

.المستقبل لضمان ممارسة ناجحة

أخصائي نفساني لدیھم خبرة كافیة في 36تتكون من أجریت ھذه الدراسة على عینة 

ة االستمارة أداالممارسة السیكولوجیة ، مستخدمة الباحثة المنھج الوصفي التحلیلي باستعمال

.باإلضافة إلى مقابالت نصف موجھة مع مجموعة من األخصائیین العیادیین

: أھم النتائج التي  توصلت إلیھا الدراسة مایلي

:ممارسة االكلینكیة وتتمثل فيصعوبات ال-

.كصعوبة في التشخیص، وصعوبة في التعامل مع الحاالت: صعوبات مھنیة-1

.صعوبة في العالج كرفض العمیل بعض التقنیات العالجیة كالعالج الجماعي-2
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النفساني في المجتمع،  وھي النظرة السلبیة لمھنة األخصائي : صعوبات اجتماعیة- 3

.المنجموالتي ما زالت غامضة وغالبا ما تقترن بصورة المرابط أو 

وھي االحباطات التي یتعرض لھا االخصائي عند : صعوبات على المستوى الشخصي-4

.فشلھ في التشخیص و العالج ، وتدني صورة الذات لدیھ بسبب نظرة المجتمع السلبیة لدیھ

كتدخل بعض األطراف في : ألخصائي النفسانيصعوبات في توضیح الھویة المھنیة ل-5

).عراقیل اداریة(طرق العالج ، وعدم احترام خصوصیة المھنة 

:أسباب ھذه الصعوبات-

.ضعف التكوین الجامعي-1

.نقص التدریب و التربص-2

.نقص الخبرة المیدانیة-3

http://www.univ-،2010فطیمة دبراسو،().الشخصي(ضعف التكوین الذاتي -4

setif2.dz(

:السابقةتعقیب على الدراسات

كلھا ركزت على متغیر واحد؛فالدراسة قمنا باستعراض ثالث دراسات سابقة البحثھذافي 

األولى ركزت على متغیر المراھقة وعالقة األسرة بانحراف المراھق انطالقا من الظروف 

تدفعھ إلى االنحراف، والدراسة الثانیة كذلك ركزت على متغیر األسریة الصعبة التي قد 

د تؤدي بالمراھق إلى مشاكل المراھقة مع ربطھ بحالة طالق أو وفاة أحد الوالدین الذي ق

.و حتى إلى انحرافات سلوكیة خطیرةصعبة نفسیة 

http://www.univsetif2.dz
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مھنیة الأما الدراسة الثالثة فقد ركزت على متغیر األخصائي النفساني و أھم الصعوبات 

لممارسة المیدانیة وذلك راجع ألسباب في التي تواجھ أثناء اواالجتماعیة و الشخصیة 

.إلى نظرة المجتمع السلبیةةباإلضافالتكوین الجامعي و المیداني 

دور األخصائي النفساني في (وبذلك فالدراسة الحالیة حاولت الربط بین المتغیرین معا

توجد دراسة حول دور األخصائي النفساني في حدود علمي ال، كما أن في ) مرحلة المراھقة

إحداث التوافق النفسي لدى المراھق، وبذلك تأتي أھمیة ھذه الدراسة في كونھا تتناول 

البحث السیكولوجي مما قد یثري المكتبة الجزائریة في ھذا إلىبمثابة إضافة موضوعا جدیدا 

ي توضیح الدور الحقیقي لألخصائي النفساني فتساھمالمجال، كما أن نتائج ھذه الدراسة 

.العیادي
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أنماط المراھقة-4

النظریات المفسرة لمرحلة المراھقة-5

خالصة-
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:تمھید

ن بأالمختصیننمائیة یمر بھا الفرد خالل فترة النمو، یرى بعض تعتبر فترة المراھقة مرحلة 

المراھقة تعد مرحلة حرجة لما یحدث فیھا من تغیرات على المستوى الجسمي والنفسي، 

، وما یترتب على ذلك واالجتماعیةواالنفعالیةفالفرد ینمو من الناحیة الفیزیولوجیة والعقلیة 

وسرعة التقلب واإلثارة وشدة الحساسیة، ،العاطفياراالستقرمن توترات حادة تتمیز بعدم 

ویصاحبھا القلق والمتاعب وتكثر فیھا المشاكل التي تؤثر على المراھق مستقبال، فھي أزمة 

النضج باتجاهوإیجاد الموقع المناسب لھا، وھي مسیرة ،الذات ومحاول تأكیدھااكتشاف

، وھذا وانفعالیااندفاعیاوالجنسي فالمراھق یكون واالجتماعيالعاطفي والذھني والجسمي 

مما یجعلھ محبطا، متوترا یتصارع مع المجتمع واألسرة، ویجعلھ یتكیف ویتأقلم بطریقة 

.خاصة

وفي ھذا الفصل ستناول ھذه المرحلة النمائیة الھامة في حیاة الفرد بالنوع من التفصیل مع 

.التركیز على ما یھم موضوع بحثنا

:تتحدد وتتنوع تعاریف المراھقة إلى:المراھقةتعریف -1

:تعریف موسوعة المعارف التربویة-

المراھقةكلمة : أوال لغةAdolescence ومعناه التدرج نحو ،مشتقة من الفعل الالتیني

).2827،ص2004مجدي عزیز إبراھیم،(.واالجتماعيواالنفعاليالنضج الجسمي والعقلي 

 من االنتقالتشیر المراھقة إلى النمو النفسي والتغیرات التي تحدث أثناء فترة : اصطالحاثانیا

الطفولة إلى الرشد، ویتفق علماء النفس على أن المراھقة تبدأ بتغیرات جسمیة یصاحبھا 

والبدني، واالجتماعياالقتصاديالبلوغ وتنتھي بإتمام حالة الرشد الكامل التي تقاس بالنضج 

مجدي عزیز (لجوانب للنمو ال تتم في وقت واحد وإن كانت ھذه ا

).2827،ص2004إبراھیم،

المراھقة ھي الفترة التي تلي الطفولة وتقع بین البلوغ الجنسي وبین الرشد وفیھا یعتري الفرد 

شدیدة في جمیع جوانب النمو الجسمي والعقلي واضطراباتفتى أو فتاة تغیرات أساسیة 

).15،ص1981إبراھیم وجیھ محمود ،(واالنفعاليواالجتماعي
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على اآلخرین إلى طور بلوغ مرحلة اإللتفات إلى باالعتمادمن طور الطفولة انتقالھي فترة 

عبد العلي (كلیا اعتماداأنھا متمیزة عما كانت علیھ أیام الطفولة على غیرھا باعتبارالذات 

).191،ص2000الجسماني،

 ،معالم واكتسابفالبلوغ یعني نضوج الغدد التناسلیة وھناك فرق بین المراھقة والبلوغ

جنسیة، جنسیة تنقل الطفل من فترة الطفولة إلى فترة اإلنسان الراشد، وذلك بنمو الغدد ال

وقدرتھا على أداء وظیفتھا، أما المراھقة فتشیر إلى التدرج نحو النضج الجسمي والعقلي 

إال جانب واحد من جوانب المراھقة كما أنھ ھو وعلى ذلك فالبلوغ ما،اإلجتماعيوالنفسي و

محمد سعید (من الناحیة الزمنیة یسبقھا، فھو أول دالئل دخول الطفل مرحلة المراھقة 

.)17،ص2012مرسي،

:مراھقةالمراحل -2

:سنة 14__ 12المرحلة المبكرة 2-1

وتقابل المرحلة اإلعدادیة وھي مرحلة حاسمة من العمر، للمراھق تغیرات غریبة عنھ 

، وإتباع أسالیب سلیمة التوجھ واإلرشاد واجتماعیاوإضطرابات مما یوجب اإلعتناء بھ نفسیا 

والتربیة الحسنة، من خالل األسرة والمدرسة والمجتمع، واإلھتمام بالمراھق إلكسابھ القیم 

عاییر السلوكیة المتوافقة مع المجتمع وتشجیعھ لإلنظمام للجماعة والتعاون الخلقیة والم

حریة التحكم في تصرفاتھ والتحرر مراھقإضافة إلى ذلك یمكن أن نترك لل،اءوتكوین أصدق

واإلستقالل فیمكن توجیھھ إلى اإلختیار السلیم لرفاقھ وأصدقائھ ومراقبة سلوك الجماعات 

ینحرف سلوكھ ومناقشتھ عند إبداء آراءه مع تجنب اللوم التي ینتمي إلیھا وحتى ال

.والالمباالت

: سنة 19__ 15المرحلة الوسطى 2-2

وتقابل المرحلة الثانویة وفي ھذه المرحلة یتسنى للمراھق المیل إلى فھم اآلخرین ومساعدتھ 

وتدریبھ على القیادة، وإعداده لتقبل المسؤولیة االجتماعیة والثقة بالنفس والمكانھ اإلجتماعیة 

ن وكذالك إشعاره باإلنتماء األسرى ویجب كذالك التكامل بین األسرة والمدرسة حتى یتمكن م
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فھمھ وإعانتھ على النمو السوي للذات وعرفة أصدقائھ والفھم المتبادل بین المراھق ومن 

)102،ص2005عبد المجید سید منصور،(.یتعامل معھم

:سنة 21__ 18المرحلة المتأخرة 2-3

وفیھا یتجھ المراھق محاوال أن یكیف نفسھ مع المجتمع الذي یعیش فیھ ویوافق بین تلك 

المشاعر الجدیدة وظروف البیئة لیحدد موقفھ من ھؤالء الناضجین محاوال التعود على ضبط 

النفس واإلبتعاد عن العزلة واإلنطواء تحت لواء الجماعة، فتقبل نزعاتھ الفردیة ولكن ھذه 

.ر مشكلتھ في تحدید موقفھ بین عالم الكبار، وھي تقابل المرحلة الجامعیة المرحلة تبلو

)34،ص2007أحمد شحاتة،(:لمتعددة التي یمكن إعطائھا للمراھقومن مسؤولیاتھ ا

حریة التصرف والسعي نحو اإلستقالل-

.اإلحترام المتبادل والثقة بالوالدین-

لى األسرة والمربیین مراعاة نموه حق تعزیز ذاتھ وإجابیة مفھوم الذات لذلك ینبغي ع-

والتوافق اإلجتماعي وتحقیق الضبط والسلطة ومعاونتھ على فھم ذاتھ وتنمیة القیم السائدة في 

)64،ص2009سھام صوكو،(.المجتمع

:خصائص مرحلة المراھقة-3

أن مرحلة المراھقة ھي مرحلة نمو فإنھا تتمیز بتغیرات شدیدة وتحوالت عمیقة تنتج بإعتبار

:عنھا خصائص عدیدة لدى المراھقین وأھمھا

:النمو الجسدي3-1

یظھر النمو الجسدي للمراھق في نمو الغدد الوظیفیة ونمو األعضاء الداخلیة والقیام 

فتبدو ووزنا تختلف بین الذكور واإلناث بوظائفھا، كما تظھر قفزة سریعة في النمو طوال 

الفتاة أطول وأثقل من الفتى خالل مرحلة المراھقة األولى كما یزداد نمو قوس الحوض عند 

الفتاة ونمو أعضاء أخرى كالرحم وظھور الصدر، بینما یزداد عرض الكتفین وحجم الیدین 

.والقدمین وطول الذراعین والساقین عند الفتى
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نسیة الثانویة والمتمثلة في التغیرات الجسمیة لكل من الفتى والفتاة وھي أما الخصائص الج

ظھور الشعر في أجزاء مختلفة من الجسم فینمو الشعر حول األعضاء التناسلیة وتحت 

اإلبطین عند الفتى والفتاة كما ینمو شعر الذقن والشارب عند الفتى ویغلظ صوتھ 

)42،ص1999عبد الرحمن العیسوي،(.ویخشن

:النمو الجنسي 3-2

أھم مالمح النمو الجنسي في مرحلة المراھقة ھو نضج األعضاء التناسلیة عند الذكر واألنثى 

وكبر حجمھما والقیام بوظائفھما فالنضج الجنسي عند الفتاة یكون بظھور الدورة الشھریة 

المنوي ألول مرة في سن الثانیة عشر أما عند الذكور فیتضح النمو الجنسي بظھور القذف 

.األول في سن الخامسة عشر

:النمو النفسي3-3

إن التحوالت الھرمونیة والتغیرات الجسدیة في مرحلة المراھقة تأثرھا قوي على الصورة 

والمزاج فظھور الدورة الشھریة عند اإلناث یمكن أن یكون لھ الذاتیة والعالقات اإلجتماعیة

.ردة فعل معقدة تكون عبارة عن مزیج من الشعور بالمفاجئة والخوف

واإلنزعاج بل واإلبتھاج أحیانا وذات األمر قد یحدث للذكور عند حدوث القذف المنوي أي 

ة الذكور یكون لدیھم علم باألمر مزیج من الشاعر السلبیة واإلیجابیة ولكن المھم ھنا أن أكثری

قبل حدوثھ في حین معظم البنات یتكلن على أمھاتھن  للحصول على المعلومات أو یبحثن 

).43،ص1999عبد الرحمن العیسوي،(عنھا في المصادر والمراجع 

:النمو اإلنفعالي3-4

لدى المراھق كبیرا جدا في أوائل مرحلة المراھقة ویتأثر بعوامل یكون النشاط اإلنفعالي

كثیرة ومتعددة وال ینضبط إلى وتیرة نمطیة واحدة ویؤثر ھذا النشاط اإلنفعالي في جمیع 

والقلق واالستسالممظاھر السلوك المراھق وتتأرجح اإلنفعالیة مابین الغضب والھدوء 

لمراھق اإلنفعالیة وإضطرابھ اإلنفعالي یرجع إلى واإلرتیاح والسرور والكآبة، فحساسیة ا
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مع البیئة التي یعیش فیھا، وھنا یكمن دور األسرة في الرعایة التالؤمعدم قدرتھ على 

.سويانفعاليوالتوجھ لضمان نمو 

: النمو العقلي3-5

تكتمل في ھذه المرحلة الوظائف العقلیة لدى المراھق وتأخذ شكال یمیزھا عن المراحل 

بشكل السابقة، حیث یضل الذكاء إلى حده األعلى وفي ھذه المرحلة وتظھر الفروق الفردیة

ولفترة واضح وجلي فیتمیز ذكاء كل فرد عن ذكاء اآلخرین، وتزداد قدرتھ على اإلنتباه 

الیقظةزمنیة أطول كما تزداد قدرتھ على التخیل والذي یظھر بشكل واضح في أحالم 

ابراھیم (ه أصبح یتمیز بالتفكیر المجرد والقدرة على التحلیل المنطقي باإلضافة إلى أن تفكیر

).40- 37ص،ص1981وجیھ محمود،

:النمو اإلجتماعي3-6

تتمیز ھذه المرحلة بإتساع شبكة العالقات اإلجتماعیة ورغبة المراھق في اإلستقالل 

واإلعتراف بھ مسایرة المجموعة ویعمل على تأكید ذاتھىواإلعتماد على النفس كما یمیل إل

كفرد وسط الجماعة، كما یشیر المراھق بأن لدیھ مسؤولیات إتجاه الجماعة التي ینتمي إلیھا 

).73،ص2009سھام صوكو،(

:أنماط المراھقة-4

یرى الدكتور صموئیل مغاریوس أن ھناك أربعة أنماط عامة للمراھقة یمكن تلخیصھا فیما 

:یلي 

:المراھقة المتكیفة 4-1

الھادئة نسبیا والتي تمیل إلى اإلستقرار العاطفي وتكاد تخلو من التوترات وھي المراھقة

عالقة طیبة كما یشعر المراھق بتقدیر المجتمع اإلنفعالیة الحادة وغالبا ما تكون بالمحیطین بھ

لھ وتوافقھ معھ وال یسرف المراھق في ھذا الشكل في أحالم الیقظة أو الخیال أو اإلتجاھات 

)154،ص1972محمد مصطفى زیدان،(.إلى اإلعتدالتمیلالسلبیة، أي أن المراھقة ھنا 
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:المراھقة اإلنسحابیة المنطویة4-2

وھي صورة مكتئبة تمیل إلى اإلنطواء والعزلة والسلبیة والتردد والخجل والشعور بالنقص 

ومجاالت المراھق الخارجیة اإلجتماعیة ضیقة محدودة، . وعدم التوافق اإلجتماعي

وینصرف جانب كبیر من تفكیر المراھق إلى نفسھ، وحل مشكالت حیاتھ أو إلى التفكیر 

روحیة واألخالقیة، كما یسرف في اإلستغراق في الھواجس وأحالم الدیني والتأمل في القیم ال

الیقظة، وتصل أحالم الیقظة في بعض الحاالت حد األوھام والخیاالت المرضیة وإلى مطابقة 

.المراھق بین نفسھ وبین أشخاص الروایات التي یقرؤھا

:المراھقة العدوانیة المتمردة 4-3

سلطة المدرسة أو المجتمع أوعلى سلطة الوالدین ویكون فیھا المراھق ثائرا متمردا 

الخارجي كما یمیل المراھق إلى توكید ذاتھ والتشبھ بالرجال ومجاراتھم في سلوكھم كالتدخین 

وإطالق الشارب واللحیة، والسلوك العدواني عند ھذه المجموعة قد یكون صریحا مباشرا 

ذ صورة العناد وبعض المراھقین من یتخیتمثل في اإلیذاء أو قد یكون بصورة غیر مباشرة 

ھذا النوع الثالث قد یتعلق باألوھام والخیال وأحالم الیقظة ولكن بصورة أقل مما سبقھا 

).155س،ص-محمد مصطفى زیدان،د(

: المراھقة المنحرفة4-4

وحاالت ھذا النوع تمثل في الصورة المتطرفة للشكلین المنسحب والعدواني فإذا كانت 

الصورتین السابقتین غیر متوافقة أو غیر متكیفة إال أن مدى اإلنحراف ال یصل في خطورتھ 

واإلنھیار النفسي وحیث یقوم إلى الصورة البادیة في الشكل الرابع حیث نجد اإلنحالل الخلقي 

رفات تروع المجتمع ویدخلھا البعض أحیانا في عداد الجریمة أو المرض المراھق بتص

)156،ص1972محمد مصطفى زیدان،(.النفسي والمرض العقلي
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رئیسیة حاولت دراسة المراھقة اتجاھاتھناك ثالث : المراھقةةالنظریات المفسرة لمرحل-5

:وھي 

: اإلتجاه البیولوجي 1- 5

" و " تسانلي ھول " للمراھقة في أمریكا مع كل من العالمین انطلقت الدراسات البیولوجیة 

مركزة على على عملیات النمو الجنسیة والجسمیة إلى جانب المالحظات الطبیة، " جیزل 

معتبرة أن الحیاة النفسیة عند المراھقین یحددھا النمو البیولوجي والتغیرات الداخلیة و 

- مریم سلیم،د(ي تحدث في ھذه المرحلة لھا تأثیر في تحدید شخصیة المراھق الخارجیة الت

).379س،ص

أن بدایة المراھقة ھي ظھور العالمات األولى ألزمة البلوغ بمعنى " ستانلي ھول " ویعتبر 

التغیرات الجنسیة التي تطرأ على المراھق وبذلك یصبح النضج عاما لدى جمیع أفراد الجنس 

ساسي محمد (المحرك النمو الداخلي التي تحدده الخالیا التناسلیة البشري وھو 

).145،ص2004ملحم،

المراھقة على أنھا میالد جدید یتسم بالحیرة والضغوط والتغیرات " ستانلي ھول " و إعتبر 

فقد أكد على " جیزل " السریعة، وبذلك فھي مرحلة األزمات واإلضطرابات النفسیة أما 

عن سمات النضج التي تزداد خالل كل " جیزل " لوجي في النمو وتكلم أھمیة النضج البیو

).76،ص2009سھام صوكو،(مرحلة من مراحل النمو 

: اإلتجاه النفسي 5-2

أن المراھقة ظاھرة عالمیة وأھم ما الذي إعتبر" سیجموند فروید " من أصحاب ھذا اإلتجاه 

یمیزھا النضج الجنسي الذي یؤدي في ھذه المرحلة إلى مجموعة من اإلضطرابات لیس فقط 

.في الحیاة الجنسیة بل في مجاالت السلوك اإلجتماعي أیضا

فمن خالل البلوغ یعاني المراھق من إنبعاث جدید للصراعات األودیبیة وھذا التنشیط الجدید 

یخلف توتر وإنھیار في توازن الكائن " الھو " حنات الغریزیة المتأتیة من جھاز في الش

.فتعمل قوى األنا المتماسكة لتستعید التوازن المفقود
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وصراعات المراھق ال تقتصر على المشكلة الجنسیة وإنبعاثھا وإنما تتعداھا إلى الصراع بین 

ل علیھم، وھذا التناقض في المشاعر التخلص من سیطرة األھل والرغبة في التعلق واإلتكا

من صراعات المراھق ولھذا یعتبر التحلیل النفسي أن مرحلة المراھقة ھي مرحلة یزید 

). 382،ص2002مریم سلیم،(اإلضطرابات والصراعات 

الذي یؤكد على أن المراھق واقع تأثیر اإلختیارات المتنوعة، إختیار الذات " دبس " ویوافق 

القیم فھي أزمة ألنھا تناقض بین الشحنات والرغبات فھي صراع بین الرغبات وإختیار

.واإلمكانیات

:اإلتجاه اإلجتماعي األنثروبیولوجي 5-3

ویركز على المحددات الخارجیة للسلوك، المحددات " مرجریت مید" یتزعم ھذا اإلتجاه 

.اإلجتماعیة والثقافیة والقیم المتكتسبة

دراسات حاولت من خالل تبیان ما إذا كانت المراھقة سلوكا شائعا لدى ب" مید" حیث قامت 

المراھقین أم ھو إنعكاس لضروف بیئیة وتوصلت إلى أن المراھقة تتكون حسب البیئة التي 

یتربى فیھا المراھق وأكدت على أھمیة التنشئة اإلجتماعیة لنا تلعبھ  من دور مھم في صقل 

:خبرات الطفل ووضحت أن المراھقة

مرحلة نمو إعتیادي ولیس بالضرورة أزمة في كل المجتمعات وأن سلوكیات المراھق -

.وتصرفاتھ وإتجھاتھ وقیمھ تعكس بالضرورة البیئة اإلجتماعیة التي نشأ فیھا

أن المراھقة ال تتخذ شكال واحدا بل قد تتخذ أشكاال مختلفة وأنماطا متعددة بإختالف البیئة -

.المحیطة بالمراھق

سا على ھذا یمكن القول بأن أزمة المراھقة لیست ظاھرة حتمیة ترجع إلى طبیعة وتأسی

التغیرات البیولوجیة أو النفسیة التي یمر بھا المراھق بل أزمة المراھقة ترجع إلى طبیعة 

سھام (یعالج بھ المشكالت األسالیب التي تعامل بھا الثقافة والمجتمع المراھق واألسلوب الذي 

).76،ص2009صوكو،
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: خالصة

من خالل ھذا الفصل تناولنا فیھ مرحلة المراھقة عند اإلنسان، نخلص إلى أن مرحلة 

المراھقة مرحلة حساسة بحیاة الفرد، فیھا یعاني المراھق مجموعة من األزمات والصراعات 

.التي قد تؤثر على توازنھ النفسي

بسالم من خالل مساندتھ على مما یستدعي اإلھتمام بھ ومساعدتھ على إجتیاز ھذه المرحلة 

تحمل مسؤولیاتھ الفردیة ومسؤولیاتھ اإلجتماعیة بالكامل، وأن یعیش كذلك مع نفسھ وبالتالي 

.   مع المجتمع في توافق ووئام



الفصل الثالث

الحالة النفسیة عند المراھق

:تمھید-

حاجة المراھقین-1

صراعات المراھقة-2

المراھق واألسرة-3

المراھق والمدرسة-4

المراھق واألصدقاء-5

خالصة-
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:تمھید

أن مرحلة المراھقة مرحلة حرجة في حیاة الفرد وحلقة من حلقات النمو تتأثر باعتبار

بالمرحلة التي تسبقھا وتؤثر على المراحل التي تلیھا ، وكذلك تعتبر مرحلة المشكالت، وقد 

یرجع سبب ذلك إلى التغیرات التي تصاحبھا، فقد یكون لھذه التغیرات تأثیرات سلبیة تعوق 

.ھ مع نفسھ ومع اآلخرینتكیف المراھق وتوافق

یتسم بالطمأنینة اجتیازاتلك المرحلة اجتیازفحالة المراھق النفسیة تتوقف إلى حد ما على 

، فالصراعات وعدم إشباع الحاجات قد تؤثر سلبا على أدواره اإلجتماعیةواالستقرار

وأنشطتھ، كما تؤثر على عالقاتھ مع أسرتھ ومع أصدقائھ ومع المجتمع بكافة أفراده وھذا ما 

سنتطرق إلیھ في ھذا الفصل بشيء من التفصیل، حیث سنتناول ھذا من خالل تقدیم تصور 

نفسي لمرحلة المراھقة مركزین على المشاكل والصراعات التي یعاني منھا المراھق وأثر 

.ذاك على حیاتھ

:حاجات المراھقین-1

كما ذكرنا سابقا المراھقة ھي مرحلة اإلنتقال من الطفولة إلى الرشد، تحدث فیھا تغیرات 

مختلفة سواء فیزیولوجیة أو جسدیة أو نفسیة، ھذه التغیرات تكون مصحوبة بزیادة الطلب 

على بعض الحاجات بسبب الفروق الواضحة في ھذه المرحلة والمبالغة في الحاجات إلى 

:قصى درجة ویمكن تلخیص بعض حاجات المراھقین فیمایليأ

وتتظمن الحاجة إلى األمن الجسمي والصحة الجسمیة، الحاجة إلى : الحاجة إلى األمن1-1

الشعور باألمن الداخلي، الحاجة إلى البقاء حیا، الحاجة إلى تجنب الخطر واأللم، الحاجة إلى 

والراحة، الحاجة إلى الشفاء عند المرض أو الجرح، الحاجة إلى الحیاة األسریة اإلسترخاء

اآلمنة المستقرة السعیدة، الحاجة إلى الحمایة ضد الحرمان من إشباع الدوافع والحاجة إلى 

.المساعدة لحل المشكالت الداخلیة
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:الحاجة إلى الحب والقبول1-2

إلى القبول والتقبل اإلجتماعي، الحاجة إلى وتنظمن الحاجة إلى الحب والمحبة، الحاجة 

األصدقاء، الحاجة إلى اإلنتماء إلى الجماعات، الحاجة إلى الشعبیة والحاجة إلى إسعاد 

)435،ص1994حامد عبد السالم زھران،(.اآلخرین

: الحاجة إلى مكانة الذات1-3

اإلجتماعیة، الحاجة وتتظمن الحاجة إلى اإلنتماء إلى جماعة الرفاق، الحاجة المركز والقیمة 

من إلى الشعور بالعدالة في المعاملة، الحاجة إلى اإلعتراف باألخرین، الحاجة إلى التقبل

.اآلخرین، الحاجة إلى النجاح اإلجتماعي، الحاجة إلى إتباع قائد

: الحاجة إلى اإلشباع الجنسي1-4

الجنس اآلخر وحبھ، الحاجة إلى وتتظمن الحاجة إلى التربیة الجنسیة، الحاجة إلى إھتمام

.التخلص من التوتر، الحاجة إلى التوافق الجنسي الغیري

: الحاجة إلى النمو العقلي واإلبتكار1-5

وتتظمن الحاجة إلى التفكیر وتوسیع قاعدة الفكر والسلوك، الحاجة إلى تفسیر الحقائق، 

النفس، الحاجة إلى السعي الحاجة إلى النجاح والتقدم المدرسي، الحاجة إلى التعبیر على 

وراء اإلثارة، الحاجة إلى المعلومات ونمو القدرات، الحاجة إلى التوجیھ واإلرشاد العالجي 

.الزواجيوالتربوي والمھني واألسري و

: الحاجة إلى تحقیق وتأكید الذات1-6

وتتلمظن الحاجة إلى النمو، الحاجة إلى أن یصبح سویا وعادیا، الحاجة إلى التغلب على

العوائق والمعوقات والحاجة إلى العمل نحو ھدف، الحاجة إلى معارضتھ لآلخرین، الحاجة 

إلى معارضة الذات وتوجیھھا، وھناك حاجات أخرى مثل الحاجة إلى الترفیھ والتسلیة 

)436،ص1994حامد عبد السالم زھران،(.إلخ.... والحاجة إلى المال
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: صراعات المراھقة-2

ینشأ الصراع من وجود دافعین متعارضین داخل الشخص الواحد یتنازعانھ وال یقدر على 

الخالص إلى أحدھما وھذا ما یسبب لھ القلق والحیرة واإلضطراب، وقد یؤدي إلى ثورات 

في الصراخ والصیاح وسلوكات غریبة، لذا البد من إحداث التوازن للصراع ورغبات 

م، ومن أھ)27،ص2005حاتم محمد آدم،(والدین والمربیین والتفاعل مع الموقف من قبل ال

:الصراعات واألزمات النفسیة

.صراع بین شعوره الشدید بذاتھ وشعوره الشدید بالجماعة-

.صراع بین مغریات الطفولة ومخلفاتھا ومغریات الرجولة ومتطلباتھا-

.لى غیرهصراع بین میلھ الجدید إألى اإلستقالل ورغبتھ القدیمة في اإلعتماد ع-

صراع بین طموحة الزائد وبین قلة حیلتھ أو نفوره من اإلعتراف بعجزه بین الواقع ومثالیة -

.الشباب

.صراع جنسي بین الدافع المتیقظ وبین تقالید المجتمع أو بینھ وبین ضمیره-

.صراع دیني بین ما تعلمھ من شعائر وھو صغیر وبین ما یصوره لھ تفكیره الناقد الجدید-

ذه الصراعات ھو الصراع الثقافي بیم جیلھ وبین الجیل الماضي خصوصا في وأعنف ھ-

)225،ص2003محمد أحمد عبد الھادي،(.مراحل التغییر اإلجتماعي السریع

: تبدو مظاھر ھذه الصراعات نفسیة بسلوك المراھق وشعوره على عدة صور من أھمھا

جام ، بین السیطرة والخنوع، بین تقلبات مزاجیة بین التحمس والفتور، بین اإلقدام واإلح-

.الخشونة والمیوعة بین الرحمة والقسوة، بین المحافظة والتطرف، بین الضحك والبكاء

الشعور بالخوف والقلق لما یواجھھ من مواقف غیر واضحة وغیر مستعد لھا إستعدادا كافیا -

ن رباط األسرة ومما یزید من خوفھ رغبتھ الشدیدة في التحرر من سلطة والدیھ والتخلص م

.التي ھي سنده الروحي

تعد ھذه األزمات النفسیة التي یستجیب لھا المراھقون كل حسب إستعداده الفطري ونوع 

التربیة في الطفولة المبكرة ومالھ من صدمات وما یتلقاه من عون وتوجیھ ستختلف اإلستجابة 
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یستجیب من تمرد لھذه األزمات فمنھم من یستجیب إستجابة واقعیة موفقة ومنھم من 

.والعدوان والھروب واإلنطواء ومنھم من ینھار وینحرف

واألزمة تجعلھ غریبا مرتبكا یشعر أنھ بیئة ال تفھمھ وال یسمعون لمشاكلھ وھنا یرتمي 

المراھق في إحضان جماعتھ من الشباب الذین ھم من نفس سنھ فسرعان ما نجد أنھا ترضیھ 

باإلنتماء وإظھار نفسھ وتكون لھ بمثابة متنفس التعبیر عن فھم یتیحون لھ الفرصة بشعوره 

).226،ص2003محمد أحمد عبد الھادي،(شخصیتھ المفیدة وحریتھ المكبوتة

أزمة الھویة عند المراھق :

الذي " أریكسون" ومن العلماء الذین تناولوا موضوع أزمة الھویة عند المرھق العالم 

سنة 18إلى 13وصف المراھقة بمرحلة تحدید الھویة عند البلوغ والمراھقة التي تمتد من 

:وفیھا

اإلحساس بالذات في مقابل محاولة التغلب على ضیاع، أین یشعر المراھق بأن لھ دوافعھ -

.الخاصة والتي یجب على اآلخرین إحترامھا

عدة األخرین، كما یعتقد على أن لھ مھارات وأنھ قادر على توجیھ نفسھ وال یحتاج إلى مسا-

.تمكنھ من العیش والتعامل مع اآلخرین

.والواقع أنھ غیر قادر تماما على توجیھ نفسھ والبد من اآلخرین-

كما أن مھارات المراھق وإمكاناتھ محدودة وخبرتھ بالحیاة واألخرین قلیلة وتفكیره بعید عن -

.الواقع

: المراھق واألسرة-3

بفضل األسرة تتكون لدى المراھق الروح العائلیة والعواطف األسریة المختلفة وتنشأ 

).33،ص1989محمد سالمة،محمد غباري،(اإلتجاھات والقیم الالزمة للحیاة في المجتمع 

وموقف المراھق من والدیھ لھ أھمیة بالغة وتأثیر واضح على نموه النفسي واإلجتماعي، 

تتاح لھ فرصة تكوین أسرة بمعنى أن الحیاة التي تخلو من وعلى سلوكھ مستقبال، حین

.الصراع بین المراھق و والدیھ ترتبط إیجابیا بشعور الفرد بالسعادة في حیاتھ الزوجیة
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وإذا كانت حیاة المراھق تتسم بالصراع مع مصادر السلطة والوالدین فإن المنزل والمدرسة -

.یصبحان مصادر قیود وضغوط بالنسبة للمراھق

الوالدین بھ، أو ال یثق بھما في حل مشكلتھ أو یمكنھ أن اھتمامفالمراھق الذي یشعر بعدم -

الذي قد من نواحي سوء التوافقالكثیریطلب النصیحة منھما فإنھ یتعرض في الحقیقة إلى 

السلوكیة، فالمراھق یحتاج إلى الشعور بأن األسرة والوالدین االنحرافاتیؤدي إلى بعض 

تقدیم العون والمساندة التي یحتاجھا، وفي نفس الوقت على األسرة أن تدرك حاجة بجانبھ ل

المراھق في اإلستقالل والتطلع للحریة ومساعدتھ على بلوغ غایتھ وإتاحة الفرص والوسائل 

.لتحقیق ذلك وتشجیعھ على تحمل المسؤولیة ورسم مستقبلھ بنفسھ

سة التدریجیة لإلستقالل واإلعتماد على النفس وھذا ال یأتي إلى بعد سنوات طویلة من الممار-

محمد مصطفى (للوصول إلى جعل عملیة اإلنتقال ھادئة وخلیة من الصعوبات والمشاكل 

).168،ص1972زیدان،

: المراھق والمدرسة-4

كان للمنزل والوالدین تأثیر واضح على حیات المراھقین فإن للمدرسة والمدرسین دور ال إذا

.یقل عن دور المنزل والوالدین

:وللمدرسة آثار مباشرة على المراھقین فمن الوظائف العامة

.نقل الحقائق العلمیة للتالمیذ وتنمیة عقولھم بإعتبارھا مؤسسة تثقیفیة تربویة-

تنمیة شخصیة المراھق عن طریق إتصالھ بغیره من األفراد وبالكبار تعمل المدرسة على-

.المحیطین بھ

عن الوالدین، فالمدرس یقوم عادة مقام للمدرسة أثر واضح لتحرر المراھق وإستقاللھ نسبیا -

األب مما یسھل عملیة التحرر من الرباط اإلنفعالي الوثیق للمنزل والوالدین ویجعل التحرر 

.جیةیتم بصورة تدری

فالمدرسة تكسب المراھق إتجاھات جدیدة نحو الكبار وتعلمھ كیف یستجیب إلیھم إلعتبارھم 

).174-173،ص1972محمد مصطفى زیدان،(أعوانا لھ بدال من النظر لھم على أنھم أعداء 
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:المراھق واألصدقاء-5

اإلجتماعي تھیأ المدرسة والشارع فرصة للمراھقین لتالقي مع أقرانھم من أجل التعارف 

الذي یسعون إلیھ في ھذه المرحلة ومن ھؤالء األصدقاء یتعلم مھارات إجتماعیة تفوق التي 

والتعبیر تعلمھا في أسرتھ، والمجموعة أكثر جاذبیة بالنسبة لھ، إذ تمثل لھ فرصة إلثبات ذاتھ

.عن شخصیتھ وھویتھ في صورة من التناقض والتحدي

، یصعب على الفرد في تلك المجموعة اإلنحراف یصنع األصدقاء مجموعة من المعایر-

.عنھا، كما یختارون قائدا لھم یتبعونھ دون تفكیر

.لدیھم قضایا مشتركة ویتفقون على القیام بأفعال معینة ویوزعون األدوار-

.لدیھم الرغبة في اإلستقالل في النشاطات اإلجتماعیة بعیدا عن الرقابة-

حاتم محمد (ون المشترك ومن خالل األزمات إلتصاقھم ببعض أكثر من خالل التعا-

).44،ص2005علي،

كما یصبح المراھق أكثر إندفاعا وراء اإلغراءات دون مراعات النتائج، حیث ینسى نفسھ -

.ویستسلم لكیان الصحبة

ویعتبر األصدقاء مرجعیة المراھق التي یرجع إلیھا في سلوكھ وحكمھ على األمور وطرده -

مركزه وھویتھ ال یدري لمن ینتمي فمن خالل الصداقة والصحبة من الجماعة یجعلھ یفقد 

:یستطیع المراھق

تنفیس عن مشاعره .

إثبات الذات واإلستقاللیة والتعبیر عن أفكاره وقیمھ.

تؤثر مع األسرة في تنمیة الشخصیة والثقة بالنفس.

 44،ص2005حاتم محمد آدم،(تعلمھ كیفیة التوافق مع أفراد مجتمعھ.(



الفصل الثالث                                                                 تحلیل نفسي للمراھقة

28

:خالصة

من خالل ھذا الفصل نخلص إلى أن المراھقة البد أن تحترم شخصیتھ مع إعطائھ المقدار 

الكافي من الحب والتقدیر واإلستقرار العاطفي، باإلضافة إلى إشباع حاجتھ إلى الحریة 

واإلستقالل واإلعتماد على الطرق بطرق بناءة مثمرة على مساعدتھ على فھم مشاكلھ وطرق 

.حتى یشعر المراھق أن الحیاة تستحق أن یعیشھا مستمتعا وسعیداتغلب علیھا،
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:تمھید

أین مستقرةالصحة النفسیة لدى المراھق، وقدرتھ على التكیف النفسي واإلجتماعي غیر 

التي تكون مقترنة یكون المراھق أكثر عرضة للصراعات واألزمات النفسیة، واإلنفعالیة

بالتوتر والقلق، وھذا ما یجعلھ یعیش في كثیر من المشاكل النفسیة، ویصطدم بالكثیر من 

أمور الحیاة

والتفھم من طرف األخصائي النفساني العیادي االھتماملذا فالمراھق یحتاج إلى الكثیر من 

مع ھذه البیئة وبالتالي الذي یعمل على تصحیح سلوكاتھ وإرشاده إلى كیفیة التأقلم والتكیف 

.یصبح أكثر توافقا في حیاتھ مع نفسھ ومع اآلخرین

ز أھمیة الصحة اوفي ھذا الفصل سنتناول ھذا الموضوع بكثیر من التفصیل من خالل إبر

النفسیة والتوافق النفسي لدى المراھق، وأھم المشاكل التي قد یتعرض لھا، ودور األخصائي 

.في مساعدتھ على تجاوز والتغلب علیھاالنفساني العیادي

:تعریف الصحة النفسیة-1

تعرف الصحة النفسیة بأنھا حالة دائمة نسبیا یكون فیھا الفرد  متوافقا نفسیا وشخصیا 

مع نفسھ ومع بیئتھ، ویشعر بالسعادة مع نفسھ ومع اآلخرین ویكون قادر واجتماعیاوانفعالیا

إلى أقصى حد ممكن ویكون قادر على مواجھة ھمكانیاتوإقدراتھ واستغاللعلى تحقیق ذاتھ 

مطالب الحیاة، وتكون شخصیتھ متكاملة وسویة، ویكون سلوكھ عادیا، ویكون حسن الخلق 

)9،ص2001. حامد عبد السالم زھران. (بحیث یعیش في سالم

والصحة النفسیة حالة إیجابیة تتضمن التمتع بصحة العقل وسالمة السلوك ولیست مجرد 

یاب أو الخلو أو البرء من أعراض المرض النفسي غ

ھناك المنھج العالجي وھو ما یتبع لعالج :المناھج المعتمد لدراسة الصحة النفسیة: 1-2

، ولدینا المنھج الوقائي الفرد من اإلنحراف في الصحة العقلیة حتى یعود إلى حالة اإلعتدال

وھو الطریق الذي یسلكھ الفرد مع نفسھ ومع غیره حتى یقي نفسھ وغیره الوقوع في حالة 
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لیزید شعوره بالسعادة ولیزید یھذاضطراب اإلنساني، وھناك المنھج اإلنساني وھو ما یحت

)5، ص1952. صيعبد العزیز القو. (كفائتھ إلى أقصى حد مستطاع

ھي التوافق التام أو المتكامل بین الوظائف النفسیة المختلفة مع القدرة على فالصحة النفسیة 

ماجھة األزمات النفسیة العادیة التي تطرأ عادتا على اإلنسان ومع اإلحساس اإلیجابي 

)6، ص1952. صيعبد العزیز القو. (بالسعادة والكفایة

 المرء من النزاع الداخلي ووظیفة التام بین الوظائف النفسیة المختلفة ھو خلو قالتوافومعنى

الحیاة النفسیة بمختلف عناصر ھي تكیف المرء لظروف بیئتھ اإلجتماعیة والمادیة وغایتھا 

تحقیق حاجة اإلنسان، وھي تتحقق عادتا بالتعامل مع البیئة وھذه البیئة متغیرة وھذا التغییر 

لف أنواع السلوك ولكن التغیرات یثیر مشكالت یقابلھا اإلنسان بحالة التفكیر واإلنفعال ومخت

التي تحدث قد تكون شدیدة لدرجة خارج عن الحد الذي یقوي عقل الفرد على مقابلتھ 

)7، ص1952صي،عبد العزیز القو. (والتكیف لھ وھنا تنشأ الحاالت المرضیة

:تعریف التوافق النفسي-2

التوافق النفسي عملیة دینامكیة مستمرة تتناول السلوك والبیئة الطبیعیة واإلجتماعیة، بالتغیر 

وھذا الوازن یتضمن إشباع حاجات الفرد ، والتعدیل حتى یحدث توازن بین الفرد وبیئتھ

، وینظر البعض إلى الصحة النفسیة بإعتبارھا عملیة توافق نفسي وتحقیق متطلبات البیئة

إذا كان التوافق سلیما أو غیر سلیم تبعا لمدى نجاح أسالیب التي یتبعھا الفرد ویتحدد ما

بالوصول إلى حالة التوازن النسبي مع بیئتھ ونجاح عملیة التوافق النفسي یؤدي إلى حالة 

) 27، ص2005. حامد عبدالسالم زھران. ( التوافق النفسي التي تعتبر قلب الصحة النفسیة

:المراھقالتوافق النفسي عند-3

یقال عن النفس عند المرھق، ھو موطن اإلعصار ومركز التوافق ومصدر الشدة واألزمة، 

ینطوى ھذا الرأي على اإلنفعال الجامع والتمرد بدون سبب ووعي المراھق نتیجة ھذه 

التي تتطلب منھ خبرات وآلیات دفاعیة للذات، والتوافق النفسي المرحلة النفسیة اإلنفعالیة

.یسھل على المراھق التأقلم ومنھ التغیرات النفسیة التي تعتبر جدیدة الحدوث علیھ
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تعرف مشكالت التوافق النفسي بأنھا رغبة الفرد في إشباع حاجتھ إال أن العوائق والحواجز 

دم اإلستقرار والتوازن الشخصي اإلجتماعي الذاتیة والموضعیة تحول دون ذلك بسبب ع

واإلنفعالي، وسوء التوافق النفسي ھو عملیة دینامیكیة تفشل فیھا محاوالت الفرد إزاء تعدیل 

).28، ص2005،أحمد براھمي صلیحة، مشطة فریدة(.ما یھدف الفرد إلیھ

یتعرض المراھق لمجوعة من المشاكل التي تعوق حیاتھ :المشاكل النفسیة للمرھقین-4

: العادیة وتؤثر على حیاتھ اإلجتماعیة وھي 

یرى علماء النفس أن المراھق یعیش في صراع دائم مع :مشكلة العالقة مع األسرة-4-1

في صورة مختلفة تتضح اعتراضھوالدیھ، وأنھ یتمرد على جمیع أوامر الوالدین ویبدي 

)60، ص2004. خولة بنت عبدهللا سبتي عبدالكریم. (غالبا في المكابرة و العناد 

تتمثل المشكالت األسریة في نمط العالقات القائمة في األسرة اإلتجاھات الوالدیة في معاملة 

قوة تعمل المراھقین ومدى تفھمھم بحاجاتھم ونظرة المراھقین إلى السلطة الوالدیة على أنھا

ضدھم، أو سلطة تسعى لحل مشكلتھ فالمراھق یرغب في اإلستغالل واإلنطالق، فھو یود أن 

یعتمد على نفسھ في تنظیم وقتھ وإتخاذ قراراتھ، فالمراھقون یرون أن نصائح والدیھم تدخل 

في شؤونھم الخاصة وبذلك قد تنشأ مشكالت أسریة عدیدة بسبب عدم فھم وجھات النظر 

فالحدیث المشترك واإلتصال الغیر الفظي وتعبیرات الوجھ تعبر في الكثیر من المختلفة،

األحیان عن مظاھر السلوك من تقبل أو رفض لآلراء التي یبدیھا كل طرف لآلخر، حیث 

أن عدم إنصات اآلباء لما یود أن یقولھ األبناء جاء 1965في بحثھ عام " Shmuch" أشار 

عبد الخولة بنت عبدهللا السبتي . (منھا المراھقونعلى رأس المشكالت التي یعاني 

)61، ص2004الكریم،

یسعى المراھق إلى مقاومة كل ألوان السلطة، وحین :مشكلة التمرد على السلطة-4-2

یكتشف أن محاوالتھ تبوء بالفشل یزداد عناده وتحدیھ وقد یصدر عنھ ما یمكن أن یسمى 

.بسوء السلوك



أھمیة الصحة النفسیة عند المراھقالفصل الرابع                      

33

وللتمرد صور مختلفة تبدو في إتجاھات المراھق نحو السلطة الضاغطة، فالتمرد یكون 

سافرا صریحا، كالتمرد على تقالید األسرة أو أخلقیاتھا وعقیدتھا، أو قد یبدو في شكل 

مخالفات صغیرة في ھندامھ أو تمضیة أوقات فراغھ، كما یمتد تمرد المراھق إلى المدرسة 

، 2004خولة بنت عبد هللا السبتي العبد الكریم،( قالید والنظم السیاسیة والمجتمع والدین والت

) 68ص

وثورة المراھق ضد السلطة الوالدیة واضحة، فالمراھق یتطلع إلى أن یجد نفسھ في عالم آخر 

باألصدقاء والحریة واإلستقالل والتحرر من خارج البیئة المنزلیة فھو یرنو إلى عالم ملیئ 

یتطلع إلى ذلك برى والدیھ ومدرسیھ عقبة في سبیل تحقیق التبعیة وھو إذ 

ویشعر أن األسرة والمدرسة والمجتمع ال تقدر موقفھ ،)176،ص1998الزعبالوي،(تطلعاتھ

خولة بنت عبد هللا . (وال تحس بإحساسھ لذا فھو یسعى بأن یؤكد نفسھ بثورتھ، بعناده وتمرده

)70-69صص،2004السبتي العبد الكریم،

یعرف الخوف بأنھ توقع الخطر أو حدوث شيء غیر سار أو :مشكلة الخوف-4-3

.إستجابات إنفعالیة محددة یستجیب بھا الفرد متوقعا خطرا حقیقیا

مع بدیة المراھقة تختفي كثیر من المخاوف التي كانت مصدر خطر لھ في مرحلة الطفولة، 

فشیئا كالخوف من الوحدة باللیل وتظھر مخاوف جدیدة ھي أكثر إتصاال بخبرتھ الناظجة شیئا

في الخارج، والخوف من المواقف اإلجتماعیة في حضرت الكثیرین أو مع الغرباء ومخاوف 

)185- 183صص ، 1979. دسوقيكمال . (مدرسیة أو الخوف من المواد الدراسیة

ویظھر الخوف في نمط من السلوك اإلنفعالي یتمیز بمشاعر قویة ذات طبیعة غیر سارة 

حوبة ببعض المظاھر الفسیولوجیة والسلوكیة المتمثلة في سرعة خفقان القلب، اإلحساس مص

بألم في المعدة والرعشة وتصبب العرق والشعور بالقيء واإلغماء، أما السلوكیة فتتمثل في 

اضطراب شخصیة الفرد التي تظھر علیھ التأتأة أثناء الحدیث، التبول الالإرادي، الحركات 

المضطرب، الخجل وعدم الجرأة، توقع الشر، تردد، عد القدرة على التفكیر ومالن،العصبیة

، 2004خولة بنت عبد هللا السبتي العبد الكریم،. (المستقل، ضعف القدرة على التركیز

)   71ص
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إن الخجل نمط حیاة معین یقترن في بعض األوضاع اإلجتماعیة :مشكلة الخجل-4-4

ھ من الخارج، فالخجول یعي تماما إضطرابھ اج یمكن مالحظتبضیق نشعر بھ داخلیا، وبإنزع

خولة بنت عبدهللا ( وھو لدیھ الرغبة في المشاركة في المواقف اإلجتماعیة التي یخشاھا 

)73، ص2004،السبتي العبدالكریم

من األطفال والمراھقین یصفون أنفسھم بالخجل وبأنھم غیر %40وقد أظھرت الدراسات أن 

قادرین على عمل إتصال مرضي ومقبول مع اآلخرین وذلك یعود لعدة أسباب منھا الشعور 

بالقلق وعدم األمن والتنشئة اإلجتماعیة الخاطئة كالحمایة الزائدة والنقد وعد إھتمام والتذبذ  

خولة بنت عبدهللا . (اقات الجسمیة وتلقیبھم بالخجلفي المعاملة والتھدید واألمراض واإلع

) 73، ص2004. السبتي العبدالكریم

ومن مظاھر الخجل ظھور لدى الشخص الخجول أثناء دخولھ المواقف اإلجتماعیة بصفة 

عامة أعراض مختلفة كتصبب العرق، إرتجاف الجسم، إحمرار الوجھ، إحساس بالدوار، مع 

بة واألكل مع األخریین، صعوبة في تكوین صداقات، وعد خوف شدید من التحدث والكتا

القدرة على مقابلة الغرباء، عدم إبداء الرأي والمشاركة مع اآلخرین، باإلضافة إلى إنخفاض 

تقدیر الفرد لذاتھ ونقص ثقتھ بنفسھ، القلق، اإلحساس بالوحدة، التفسیرات الغیر واقعیة 

مباشرة لطبیعة المرحلة التي یمر بھا وما یطرأ للمواقف، وشعور المراھق بالخجل ھو نتیجة 

علیھ من تغیرات جسمیة وإجتماعیة وعقلیة إنفعالیة، والخجل قد یتحول إلى مرض یتطلب 

تحتاج إلى حل في حالة إستفعالھ والحیلولة بین المراھق وتكیفھ مع عالجا أو إلى مشكلة 

)76ص، 2004. خولة بنت عبدهللا السبتي العبدالكریم. (المجتمع

یغضب المراھق عندما یؤنب أو یوبخ، أو ینتقد أو یكرر لھ :مشكلة الغضب والعدوان-4-5

النصح والموعظة كدرس أو محاضرة، وعندما یحس أنھ أو زمالئھ یعاملون بغیر رفق 

.أو حق من طرف األب أو المعلم

مانع من س وخیبة أمل عندما یعیق طریقھفالمراھق الصغیر یعاني إحباطات، ومشاعر یأ

بلوغ حاجتھ وفي محاولتھ أن یحقق إستقاللھ بنفسھ، یجد في طریقھ الكثیر من المضایقات 

.التي تثیره من طرف الوالدین والمعلمین وغیرھم ممن لھم سلطة علیھ
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والصورة األكثر شیوعا إلستجابة الغضب ھي التبرم أو عدم تقییده باألوامر، فالفرد المتجھم 

یقول أو یفعل ما یراد منھ أو یتوقع، وكل إستجابة صریحة ربما یقوم بھا أو المتبرم یأبى أن

ھي عموما من نوع التكلم أو التحدث اللفظي وھو یتفوه باأللقاب و العبارات یبالغ في 

كراھیتھ للناس ولنفسھ وللحیاة كلھا، وكثیر ما یلعن أو یتوعد الشخص الذي تسبب في 

كمال . (واإلستھانة بالشخص الذي یرید أن یتشاجر معھإغضابھ، ویلجأ المراھق لإلستھزاء 

)177، ص1979.دسوقي

ال یكاد الفرد یبلغ المراھقة حتى یكون حب إستطالعھ :مشكلة حب اإلستطالع-4-6

الفطري، قد تم قمعھ بقیود البیئة التي تحیط بھ، وأكثر من ھذا ال یكون ثمة الكثیرین مما لم 

ه السن، ونتیجة لھذا فإن أشیاء قلیلة ھي التي تبقى لھا إثارة یسبق للمراھق إستطالعھ حتى ھذ

حب اإلستطالع في نفسھ أقل مما كان ووھو طفل وصبي أي أن األشیاء الجدیدة التي تبدأ في 

، 1979.كمال دسوقي(دخول حیاة المراھق ھي التي تكون لھا ھذه اإلثارة لإلستطالع 

)192ص

فأفراد الجنس بالنسبة لھ خبرات جدیدة وكذلك موضوع الجنس في كلیتھ والعالقات بین 

الجنسین، ثم أن مجاالت معرفة جدیدة تتفتح أمام المراھق طوال دراستھ في المرحلتین 

اإلعدادیة والثانویة، وعالقات البیئة اإلجتماعیة األوسع حینئذ تثیر رغبتھ في المزید من 

.المعرفة بھا

ك إذا اإلھتمام المتزاید بالتغیرات المتالحقة التي تطرأ على جسم المراھق ذاتھ، ھنال

فاألحاسیس المادیة التي تصاحب نضج أعضائھ الجنسیة ھي مصدر إستطالع مثیر للحدیث 

خصوصا عند الذكور، ومع أن اإلستكشاف المباشر لألشیاء التي تثیر فضولھ ھو األظھر في 

كبرى لإلستطالع قوامھا التحدث ألي شخص وكل شخص وتوجیھ ھذه السن، فاإلستجابات ال

األسئلة، والقیام بالتعلیقات والتفسیرات من ھذا یتعلم المراھق حقائق جدیدة ویكتسب وجھات 

، 1979.كمال دسوقي. (نظر لم تكن لتأتي لو أن إستكشافھ كان قاصرا على مجرد التسائل

)193ص 
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بأنھ میل الفرد إلى أن یكون إھتمامھ األول ومیلھ یعرف اإلنطواء:مشكلة اإلنطواء-4-7

الخاصة الداخلیة، ویقصد بالعزلة عدم المشاركة باألنشطة اإلجتماعیة لحیاتھاألساسي 

المختلفة

وترجع أسباب اإلنطواء في مرحلة المراھقة في غالب إلى عوامل أسریة، منھا عدم تفھم 

.الوالدین لرغبات وحاجات المراھق

اإلنطواء من الوسائل التي قد تساعد المراھق على التخلص من القلق الذي یعانیھ في ویعتبر 

ولو مؤقتا، حیث یبتعد عن المجتمع بقدر اإلمكان فالمجتمع بالنسبة االجتماعیةالمواقف 

المباشرة لذلك قد االستجابةوالتعاسة ولالضطرابللمراھق قد یكون ملیئا بالعوامل المثیرة 

اإلنفراد، والمراھق یتخذ ھذا األسلوب عندما یتكرر فشلھ في ةوإثارآلخریناتكون بتجنب 

صدا وإحباطا مستمرین عند تعاملھ مع یواجھالمواقف اإلجتماعیة، فالمراھق المنزوي قد 

اإلنسجام بینھ المجتمع كما فشلت األسالیب اإلیجابیة التي حاول أن ستخدمھا لیعید التوافق و

)248،ص1989،إسماعیلعماد الدین محمد (وبین مجتمعھ 

یعتبر التأخر الدراسي من أھم المشكالت التي یشكو منھا :مشكلة التأخر الدراسي-4-8

.الوالدین والمعلمون ویحكم على التالمیذ عادتا بالتأخر الدراسي إذا تكرر رسوبھ

نسبتھ دون المستوى إنخفاضضعف تحصیل و" وعرف حامد زھران التأخر الدراسي بأنھ 

، والتأخر الدراسي أنواع ما ھو عام یشمل جمیع المواد الدراسیة ومنھ ما ھو خاص "العادي 

لمادة معینة، وقد یكون حدیثا في ظھوره عند الطالب أو قد یكون قدیما منذ إلتحاق الطالب 

)192س،ص-سامي عریفج،د(بالمدرسة 

مادة دراسیة واحدة أو أكثر، الھروب من ومن مظاھر التأخر الدراسي تكرار الرسوب في

المدرسة وكرھھا والخوف منھا، شروذ الذھن واإلستغراق في أحالم الیقظة، الشعور بالخجل 

لى ممارسة السلوك العدواني ضد اآلخرین، والثورة ’و النقص وعدم الثقة بالنفس، باإلضافة 

)193صس،- سامي عریفج،د(على النظام المدرسي والسرقة من اآلخرین 



أھمیة الصحة النفسیة عند المراھقالفصل الرابع                      

37

: صائي النفساني العیادي في عالج مشكالت المراھقیندور األخ-5

في محاولة فھم األفراد وتقدیم العون لھم ومساعدتھم یكمن دور األخصائي النفساني العیادي 

للوصول إلى حیاة أفضل، ومن أھم العناصر التي البد من التركیز علیھا في عالج مشكالت 

:المراھق مایلي

تكرارھا ویتم ذلك من خالل مقابلة ...فھم مشكلة المراھق، أسبابھا، دوافعھا، مدى خطورتھا-

.فردیة للمراھق مع إختیار الوقت والمكان المناسبین

من الضروري دراسة تاریخ مشكلة المراھق في األسرة أو المدرسة، أو المجتمع، وجمع -

المعلومات والوصول إلى معلومات عن مشكلة المراھق مع الحفاظ على سریة ھذه 

المعلومات الحقیقیة، وخاصة من المعلومات من المراھق ذاتھ بعیدا عن الخوف أو الحزن أو 

.في الحكم على المراھق ومشكلتھخذ بعین اإلعتبار عدم التسرعالمقاومة مع األ

ومعاملتھ كإنسان مریض أو غیر ناضج تقبل المراھق واإلبتعاد عن النقد والتجریح واإلھانة-

أو مخطئ، ألن ذلك یخفف من المضاعفات النفسیة والسلوكیة السیئة ویتیح فرصة أكبر 

.للمراھق للتعبیر عن أفكاره بشكل أفضل

معرفة مدى إحساس المراھق بمشكلتھ بمنظوره وكیفیة تفسیره لمشكلتھ من وجھة نظره ویفید -

وھناك من المراھقین من لم یشعر بمشكلتھ أو بالخطأ ذلك في وضع خطة لعالج المشكلة

.الذي یرتكبھ، وبالتالي فھم ال یستفیدون من عملیة التوجیھ أو اإلرشاد أو العالج

.عدم تضخیم المشكلة والتركیز على الفعل الخطأ ولیس على شخصیة المراھق-

.عدم مناقشة مشكلة المراھق أمام اآلخرین-

.أجل اإلصالح والتغییر والمساھمة في عالج الذاتإتاحة الفرصة للمراھق من -

بعض المشكالت البسیطة عند المراھق تعالج باإلھمال حتى ال یحقق المراھق مكاسب ثانویة -

.من ذلك

.توفیر مناخ عادل ومنطقي ودیمقراطي ومتوازن بعیدا عن التحیز في معاملة المراھق-

)171- 270، ص 2004.فیصل محمد خیر الزراد.د(
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خدام أسلوب التشجیع والتخدیر كتعدیل سلوك المراھق وفي تثبیت السلوك الصحیح والبعد إست-

.عن العقوبات والضرب وما شابھ ذلك

.تعوید المراھق على اإلعتراف بالخطأ والنقد الذاتي والتفكیر الناقد-

.تنمیة اإلحساس باإلثم أو بالذنب وجعل الضمیر رقیبا على اإلنسان-

.اع والتعبیر عن المشاعر واألفكارتنمیة عادة اإلستم-

).تعلم حل المشكالت(تنمیة عادة مواجھة المشكالت والعمل على حلھا -

.تكلیف المراھق بما یناسب قدراتھ من دون إفراط أو تفریط ومراعات الفروق الفردیة-

معظم مشاكل المراھقین یمكن أن ترجع بأسبابھا إلى الكبار من حولھم وھنا على إن-

.األخصائي المساھمة في إرشاد الوالدین والكبار ممن ھم حول المراھق

یجب متابعة حالة المراھق بعد عملیة العالج خشیة إنتكاس ولمعرفة مدى فعالیة العملیة -

) 171ص ،2004.فیصل محمد خیر الزراد.د(.العالجیة

خالصة

بطبیعة وفي األخیر نخلص إلى القول أن مرحلة المراھقة مرحلة تتطلب وعیا وإدراكا كامال 

ھذه المرحلة من قبل المحیطین بالمراھق، لتفھم ما یطرأ على طباعھ سلوكیاتھ ومساعدتھ 

.على تجاوزھا والتغلب علیھا

و أجل الحفاظ على صحة المراھق الصحیة والعقلیة البد من ضرورة توفیر أخصائي نفساني 

عیادي سواء في المدارس أو في البیئة التي یعیش فیھا حتى یتولى عالج مشاكل المراھقین 

.صحیحةویسعى للوقایة منھا بطرق سلیمة وعلى أسس ثابتة وعلمیة



الفصل الخامس

المیدانیةدراسةالجراءات إ

د ــــــــیــتمھ

منھج الدراسة -1

أداة جمع البیانات -2

عینة الدراسة -3

حدود الدراسة الزمانیة والمكانیة -4

سالیب التحلیل اإلحصائیة أ-5
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:تمھید 

تعتبر الدراسة المیدانیة مرحلة مكملة و مدعمة للجانب النظري ، وھي ضروریة ألي 

بحث علمي ، وتكمن قیمة فیما توصل إلیھ من نتائج علمیة و ذلك لن یتحقق إال من خالل 

.أنسب الطرق و األدوات المنھجیة باعتمادجمع البیانات الدقیقة 

فقد حرصنا في ھذا الفصل على تحدید منھج الدراسة و اختیار األدوات البحثیة 

المناسبة، كما سنعرض عینة الدراسة و حدودھا باإلضافة إلى أسالیب التحلیل اإلحصائیة 

.المعتمدة

:منھج الدراسة-1

اعتمدنا في ھذه الدراسة على النھج الوصفي االحصائي حیث قمنا بوصف و تحلیل أھم 

:تائج التي توصلنا إلیھاالن

:جمع البیاناتةأدا-2

نظرا لطبیعة الموضوع و الفروض التي وضعناھا و البیانات المراد الحصول علیھا قمنا 

.ةباستخدام في بحثنا ھذا االستمارة كأداة رئیسیة و أساسیة باإلضافة إلى المقابل

وعرضھا إعدادھااعتمدنا في دراستنا ھذه على االستمارة ،وذلك بعد لقد: االستمارة-2-1

على مجموعة من األساتذة بغیة تحكیمھا وتعدیل األخطاء الواردة فیھا ، إذ تم خالل ھذه 

العملیة اكتشاف بعض األسئلة غیر ضروریة التي تم إلغائھا ، كما تم تعدیل بعضھا، وذلك 

للتأكد من مدى صدقھا

أصبحت وقد ،رئیسیة، باإلضافة إلى البیانات الشخصیةأبعاد3تمارة على تحتوي االس

مفتوحة، وغطت فقرات4و فقرة مغلقة23؛ فقرة27االستمارة بعد التعدیل على تتكون

:التالیةاألبعاد

من فقرة12، ویتضمن و األخصائي النفساني العیاديعالقة األسرة بالمراھق: األولالبعد-

.12إلى 01
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. 17إلى 13منفقرات05، ویتضمن المشاكل النفسیة للمراھق: الثانيالبعد-

إلى 18سؤال من 10عالقة المراھق باألخصائي النفساني العیادي، ویتضمن : الثالثالبعد-

27.

:المتواجدین بالعیادات التالیةتم استخدام المقابلة مع أربعة أخصائیین عیادیین :المقابلة-2-2

.1962جویلیة 5متعددة الخدمات المتواجدة بحي عیادة-

.عیادة متعددة الخدمات المتواجدة بحي صالمندر-

.عیادة متعددة الخدمات المتواجدة بحي تیجدیت-

.عیادة نفسیة خاصة بحي صالمندر-

: عینة الدراسة-3

موزعین على المؤسستین التربویتین؛متمدرس مراھق 100الدراسة من عینةتتكون

، ومن كال 19إلى 14والمتمثلة في متوسطة و متقن حیث تتراوح أعمارھم مابین 

، وقد شملت العینة المستوى الثالثة متوسط ،ومستوى الثانیة ثانوي ) وإناثذكور(الجنسین

.حیث كان االختیار محدد نظرا لطبیعة الموضوع،

:حدود الدراسة الزمانیة والمكانیة-4

تم إجراء الدراسة بمؤسستین تربویتین بوالیة مستغانم ؛ :للدراسةالحدود المكانیة -4-1

بوادي الحدائق بلدیة صیادة، والمؤسسة المتواجدة" عمار محمد "متوسطة المؤسسة األولى 

.بمدینة مستغانم1962جویلیة 5المتواجد بحي " محمد بن أحمد عبد الغني"الثانیة متقن 

أن المتوسطة تقع في بلدیة صیادة وھي منطقة صغیرة وقد اعتمدنا على ھذا االختیار حیث 

.مقارنة بمدینة مستغانم أین یوجد المتقن

:الحدود الزمانیة للدراسة-4-2
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.2013ماي 29إلى غایة 19الدراسة المیدانیة في المؤسستین مابین أجریت 

:األسالیب التحلیل اإلحصائیة-5

:لالستمارة وذلك باستعمال للطرق اإلحصائیة التالیةعرض وتحلیل المحاور الفرعیة لقد تم 

.تفریغ االستمارة وجمع التكرارات لكل سؤال-

×:حساب النسبة المئویة لكل سؤال- مج
ن

  =%

.عدد أفراد العینة: ن مجموع التكرار لكل سؤال،   :  مج 



الفصل السادس

ھاــــــج وتحلیلــــــم النتائــــــتقدی

االستمارةعرض و تحلیل -1

النتائج في ضوء الفرضیات مناقشة-2

النتائج العامة -3

الخاتمة -4

و اقتراحاتتوصیات -5
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:وتحلیل االستمارةعرض -1

:االستمارةتحلیل-1-1

والتي تھدف إلى ،تعتبر االستمارة كأداة لجمع المعلومات التي نحن بصدد إثبات صحتھا

فراد األسرة، و على رأسھم ادي بین أیالبحث في واقع و مكانة األخصائي النفساني الع

.على أھمیة ودور األولیاء في ھذه المرحلةومع التركیز ،المراھق

:التي تنقسم إلى ثالث أبعاد ھيھذه االستمارة وضعنا ومن ھذا المنطلق 

.12الفقرةإلى 01الفقرةمن فقرة12ویشمل المراھق بأسرتھ، عالقة :األولالبعد

13الفقرةمن فقرات05عالقة األسرة باألخصائي النفساني العیادي، ویشمل : الثانيالبعد

.17الفقرةإلى 

18الفقرةمن فقرة10، ویشمل عالقة المراھق باألخصائي النفساني العیادي: البعد الثالث

.27الفقرة إلى 

.فقرات مفتوحة04فقرة مغلقة و 25فقرة ؛ 29تحتوي ھذه االستمارة على كما 

:األولالبعدتحلیل-أ-1

عالقة المراھق بأسرتھ ، وذلك من خالل معرفة كیفیة تعامل اآلباء مع البعدیتضمن ھذا 

قد تسبب لدى المراھق قیود وضغوطات وإبراز أھم لتي ین، وأھم السلوكات اأبناءھم المراھق

.سلوكات اآلباءالمواقف التي یتخذھا المراھق اتجاه 

كیف ھي عالقتك بوالدیك؟:األولىالفقرة
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"عالقة المراھق بوالدیھ": )01(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

82٪ 82 جیدة

17٪ 17 متوسطة

01٪ 01 سیئة

100٪ 100 المجموع

ّ 82أن )01(رقمیوضح الجدول  نسبة ٪17، ودة ٪ من نسبة المراھقین عالقتھم بأولیائھم جی

المراھقین لدیھم أغلبیة٪ عالقتھم سیئة بأولیائھم؛و بالتالي ف01عالقتھم بأولیائھم متوسطة، و

ّدة  وھذا ما یدل على أن ھناك تفھم ووعي من طرف األولیاء لھذه بأولیاءھم عالقة جی

.المرحلة

ھل تتناقش مع والدیك؟: الفقرة الثانیة

"المناقشة مع الوالدین":)02(رقم الجدول 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

24٪ 24 في كل المواضیع

60٪ 60 بعض المواضیع

16٪ 16 ال تتناقش معھما

100٪ 100 موعالمج

٪ من نسبة المراھقین یتناقشون مع أولیاءھم في كل 24أن )02(رقم یبین الجدول

منھم ال ٪ 16و یتناقشون مع أولیائھم في بعض المواضیع،منھم٪ 60المواضیع، و 

.یتناقشون مع أولیاءھم
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أغلب المراھقین یتناقشون مع آبائھم في بعض المواضیع وذلك ألن یمكن القول أنھعلیو

بالرفض خاصة إذا كان یتعلقالمراھق  حدیث اآلباء في بعض األحیان یحكمون على 

.بمواضیع خاصة كالمشاكل العاطفیة، والتابوھات

ھل ینتقد والدیك تصرفاتك؟: الفقرة الثالثة

"انتقاد الوالدین للمراھق":)03(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

14٪ 14 دائما

69٪ 69 أحیانا

17٪ 17 نادرا

100٪ 100 المجموع

من نسبة المراھقین الذین ینتقد أبائھم تصرفاتھم بصفة %14أن ) 03(یبین الجدول رقم

نادرا ما ینتقدھم أبائھم وبناءا %17منھم أحیانا ما ینتقد أبائھم تصرفاتھم و %69دائمة، و 

على أعلى نسبة یمكن القول أن من الطبیعي إنتقاد سلوك المراھق بغیة توجیھھ وذلك ألن 

.اإلنتقاد السلبي المتكرر قد یفقده ثقتھ بنفسھسلوكھ یفتقر إلى اإلتزان والثبات ولكن 

؟ماذا تفعلإذا أخطأ أحد والدیك في حقك: ةالرابعالفقرة

"طریقة التعامل مع الخالفات مع الوالدین":)04(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

48٪ 48 تشرح لھما الموقف

32٪ 32 تترك األمور كما ھي

20٪ 20 تعبر عن حزنك

100٪ 100 المجموع



الفصل السادس                                                                     تقدیم النتائج وتحلیلھا

48

أن نسبة المراھقین الذین إذا أخطأ أحد والدیھ بحقھم یشرحون لھم )04(یبین الجدول رقم 

والذین %32أما الذین یتركون األمور كما ھي فقدرت نسبتھم بـ %48الموقف ھي 

راجع ، نستنج من خالل الجدول أن النسب تبدوا متقاربة وھذا %20یعبرون عن حزنھم 

لطبیعة شخصیة كل مراھق في مواجھة المواقف إال أن أعلى نسبة تعبر على أن المراھقین 

.لدیھم رغبة في توضیح الخالفات التي قد حدث بینھم وبین أولیائھم

إذا أجبرك أحد والدیك على القیام بأمر ال تریده ماذا تفعل؟: ةالخامسالفقرة

"أوامر الوالدینطریقة التعامل مع ":)05(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

32٪ 32 تقوم بھ رغما عنك

20٪ 20 ترفض القیام بھ

48٪ 48 تقنعھ برفضك

100٪ 100 المجموع

أن نسبة المراھقین الذین إذا أجبرھم أحد أولیائھم على القیام بأمر ال ) 5(یبین الجدول رقم 

ونسبة الذین %20أما الذین یرفضون القیام بھ 32رغما عنھم قدرت بـ یریدونھ ویقومون بھ

وبذلك تبدو النسب متقاربة وھذا راجع إلى طبیعة كل مراھق 48یقنعون أولیاءھم برفضھم 

وكذلك بسبب صراع المراھق بین حاجتھ الدائمة إلى األسرة وبین رغبتھ في االستقالل عنھا 

ھ وذلك إلثبات وجوده وھذا ما أكدتھ أعلة نسبة موجودة في من خالل إبداء أرائھ و تبریرات

.الجدول
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كیف تصف والدك؟: ةالسادسالفقرة

"ألباوصف ":)06(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

46٪ 46 متفھم

22٪ 22 قبل النقاشیال 

23٪ 23 متساھل

09٪ 09 صارم

100٪ 100 المجموع

من المراھقین وصفوا أولیائھم بالمتفھمین وھذا راجع إلى %46أن ) 6(رقم یبین الجدول

%23منھم أبائھم ال یقبلون النقاش و %22العالقة الجیدة الموجودة بین األبناء واألباء، و 

.أبائھم صارمین%9منھم وصفوا أبائھم المتساھلین و 

كیف تصف والدتك؟: ةالسابعالفقرة

"األموصف":)07(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار اإلجابةبدائل 

62٪ 62 متفھمة

11٪ 11 التقبل النقاش

21٪ 21 متساھلة

06٪ 06 صارمة

100٪ 100 المجموع
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من نسبة المراھقین وصفوا أمھاتھم متفھمات وتعتبر ھذه %62أن )7(یوضح الجدول رقم 

النسبة األعلى وھذا راجع إلى أن األم تكون قریبة من إبنھا المراھق وتكون أكثر وعیا 

وإدراكا للمرحلة وكذلك لوجود عالقة جیدة بینھا وبین إبنھا المراھق وھذا ما أكدتھم النتائج 

%21لذین قالوا عن أمھاتھم ال یقبلون النقاش و ا%11، ثم تأتي نسبة )1(في الجدول رقم 

.أمھاتھم صارمات%6أمھاتھم متساھالت و 

عندما تتحدث؟ھل یستمع إلیك والدیك:ةالثامنالفقرة

"استماع الوالدین للمراھق":)08(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

50٪ 50 دائما

41٪ 41 أحیانا

09٪ 09 نادرا

100٪ 100 المجموع

من نسبة المراھقین أولیائھم دائما یستمعون إلیھم عندما %50أن )8(یوضح الجدول رقم 

یتحدثون وھي النسبة األعلى في الجدول التي تعكس درجة إھتمام األولیاء بأبنائھم المراھقین 

إلیھم ومنحھم المجال للتعبیر عن أنفسھم وھذا ما یزیدھم ثقة وإدراكھم لضرورة اإلستماع

منھم %9وھي نسبة المراھقین الذین یستمع إلیھم أولیائھم أحیانا و %41وتقبال، ثم تأتي 

.نادرا ما یستمعون إلیھم

عندما تواجھك مشكلة نفسیة تتحدث عنھا لوالدیك؟:ةالتاسعالفقرة
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"الوالدین حول مشكلة نفسیةالتحدث مع ": )09(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

13٪ 13 دائما

47٪ 47 أحیانا

40٪ 40 نادرا

100٪ 100 المجموع

من المراھقین یلجئون دائما إلى أولیائھم إذا واجھتھم مشكلة %13أن 9یوضح الجدول رقم 

نادرا ما یتحدثون عن مشاكلھم %40منھم یلجئون أحیانا إلى أولیائھم و %47نفسیة و 

ألولیائھم وتعتبر النسبتین األخیرتین األعلى بفارق كبیر عن النسبة األولى وھذا ما یعكس 

إحجام المراھقین عن اإلفصاح عن مشاكلھم النفسیة ألولیائھم بسبب عدم تفھمھم لھم 

.وإعتبارھا مجرد أوھام ال وجود لھا

ھل یشجع والدیك فكرة ذھابك عند األخصائي النفساني العیادي؟: ةالعاشرالفقرة

"تشجیع الوالدین فكرة الذھاب عند األخصائي النفساني العیادي":)10(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

36٪ 36 نعم

64٪ 64 ال

100٪ 100 المجموع

أن أفراد العینة یشجع أولیائھم فكرة الذھاب عند األخصائي %36أن 10یبین الجدول رقم 

منھم ال یشجعون أبنائھم على ذلك وھذا راجع إلى نظرت %64النفساني في حین أن 

.الوالدین السلبیة إتجاه األخصائي مع قلة الوعي
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إذا قلت ال لماذا؟:عشرةالحادیالفقرة

اختلفتمن الذین كانت إجابتھم بـ ال أین 64مراھق من أصل 43أجاب على ھذه الفقرة 

أنھم ال یعانون من أي مشاكل نفسیة أو عقد ولكن تركزت حول موضوع واحد وھو إجاباتھم

نفسیة على حد قولھم ، وھناك من قال أن والدیھ یرفضون فكرة الذھاب عند األخصائي 

.یعرفھاألسباب ال

إذا تعرضت لمشكلة في تحصیلك الدراسي ھل یفضل والدیك أخذك عند : عشرةالثانیةالفقر

األخصائي النفساني العیادي؟

"التعامل مع مشكلة التحصیل الدراسي ":)11(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

18٪ 18 نعم

82٪ 82 ال

100٪ 100 المجموع

ھي نسبة المراھقین الذین یفضل أولیائھم أخذھم عند %18أن 11یوضح الجدول رقم 

األخصائي إذا تعرضوا لمشكلة في تحصیلھم الدراسي في حین أن النسبة الباقیة والمتمثلة في 

ھي نسبة الذین ال یفضل أولیائھم أخذھم عند األخصائي راجع إلى نظرت الوالدین 82%

السلبیة نحو األخصائي وعدم وعیھم بأن أي تغیر في سلوك المراھق قد یعبر عن وجود خلل 

.أو مشكلة ما

:األولالبعدالتعلیق على 

:من خالل فقرات البعد األول نستنتج ما یلي 

كما أنھم یتناقشون مع أولیائھم ولكن لیس في %82عالقة المراھق بوالدیھ جیدة أین قدرت بـ 

.كل المواضع كما یتعرضون أحیانا إلى اإلنتقاد
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تغلب على المراھقین صفة النضج في مواجھتھم لمواقف صعبة مع أولیائھم أین بلغت إجابة 

4شرح لھما الموقف في الجدول رقم وإجابة ت%48إلى 5تقنعھ برفضك في الجدول رقم " 

.48%إلى 

نظرة الولدین سلبیة إتجاه األخصائي النفساني

فقرات؛ من الفقرة 5المشاكل النفسیة للمراھق ویتضمن ھذا البعد :تحلیل البعد الثاني-ب-1

ویتمحور حول بعض األسالیب التي تكشف عن مدى توافق أو سوء توافق 17إلى الفقرة 13

.المراھق في حیاتھ الیومیة 

ھل تجد صعوبة في التحدث مع شخص ال تعرفھ؟:عشرةالثالثالفقرة

"في التحدث مع الغرباء عنھصعوبة المراھق ":)12(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل االجابة

09٪ 09 دائما

60٪ 60 أحیانا

31٪ 31 نادرا

100٪ 100 المجموع

من المراھقین لدیھم صعوبة في التحدث مع أشخاص ال %9أن 12یبین الجدول رقم 

نادرا ما یجدون %31منھم یجدون أحیانا صعوبة في ذلك في حین أن %60یعرفونھم و 

صعوبة في التحدث وخالل ھذه النسب نجد أن المراھق لدیھ نوع من اإلحراج وعدم قدرتھ 

على التحدث بطالقة مع أشخاص تعرف علیھم لتوه أو غرباء عنھ وھذا راجع إلى أن خبرتھ 

.بالعالقات اإلجتماعیة قلیلة ولدیھم خوف من الوقوع في األخطاء أمام اآلخرین

ھل تحب الجلوس بمفردك؟: عشرةرابعالالفقرة
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"رغبة المراھق في االنفراد":)13(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

25٪ 25 دائما

54٪ 54 أحیانا

21٪ 21 نادرا

100٪ 100 المجموع

تمثل المراھقین الذین یحبون الجلوس بمفردھم بصفة %25أن نسبة )13(یبین الجدول رقم 

منھم نادرا ما یفضلون %21تمثل المراھقین الذین أحیانا ما یفضلون ذلك و %54دائمة و

الجلوس بمفردھم وتعبر ھذه النسب على أن النسب قد یمیل إلى اإلنفراد بنفسھ والتكتم بأفكاره 

.الواقعالخاصة والعیش في عالم خاص بھ وال ینطبق مع

ھل تجد صعوبة في التعبیر عما في داخلك؟: عشرةالخامسالفقرة

"صعوبة المراھق في التعبیر عن نفسھ":)14(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

25٪ 25 دائما

59٪ 59 أحیانا

16٪ 16 نادرا

100٪ 100 المجموع

أن نسبة المراھقین الذین دائما ما یجدون صعوبة التعبیر عما في )14(یبین الجدول رقم 

%59وأن الذین أحیانا ما یجدون صعوبة في ذلك قدرت نسبتھم بـ %25داخلھم قدرت بـ 
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وھذا راجع إلى أن المراھق لدیھ %16أما نسبة الذین نادرا ما یجدون صعوبة في ذلك ھي 

بل بالرفض أو عدم الفھم الجید كما أنھ یعیش صعوبة في إیصال ما یود قولھ خاصة إذا قو

تقلبات مزاجیة في األفكار والسلوك لذلك یجد صعوبة في فھم ذاتھ وبالتالي یصعب علیھ 

.تقدیم صورة ثابتة عن نفسھ

ھل تجد المتعة في مخالفة تعلیمات اآلخرین؟:عشرةالسادسالفقرة

"المتعة في مخالفة التعلیمات":)15(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

16٪ 16 دائما

43٪ 43 أحیانا

41٪ 41 نادرا

100٪ 100 المجموع

أن نسبة المراھقین الذین لدیھم متعة في مخالفة تعلیمات اآلخرین )15(یوضح الجدول رقم 

منھم نادرا %41في حین أن %43والذین أحیانا ما یجدون متعة كذلك %25بصفة دائمة 

ما یجدون متعة في مخالفة األوامر، تعتبر ھذه النسب طبیعیة نظرا لطبیعة مرحلة المراھقة 

وذلك إلثبات نفسھ ولفت اإلنتباه لوجوده بأي طریقة كانت وذلك كصورة من صور التمرد 

.على األخرین

؟ھل تجد صعوبة في التحدث أمام اآلخرین: عشرةالسابعالفقرة
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"صعوبة المراھق في التحدث أمام اآلخرین":)16(الجدول رقم

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

15٪ 15 دائما

54٪ 54 أحیانا

31٪ 31 نادرا

100٪ 100 المجموع

من المراھقین یجدون صعوبة في التحدث أمام األخرین %15أن )16(یوضح الجدول رقم 

أن %31منھم أحیانا ما یجدون صعوبة في ذلك في حین أن %54بصفة دائمة و أن 

المراھقین نادرا ما یجدون صعوبة في التحدث أمام األخرین وھذا راجع إلى عدم ثقة 

.المراھق بنفسھ و بقدراتھ وقلة خبرتھ بالعالقات اإلجتماعیة

:الثانيالبعدالتعلیق على 

من فقرات البعد الثاني أن المراھق في ھذه الفترة یعاني من بعض المشاكل التي قد إستخلصنا

تعیق تكیفھ وھي صعوبة في التعامل مع أشخاص غرباء، صعوبة في التحدث أمام األخرین، 

.صعوبة في التعبیر عن ما في داخلة، المتعة في مخالفة تعلیمات األخرین

10مراھق باألخصائي النفساني ؛ویتضمن ھذا المحور عالقة ال:تحلیل البعد الثالث- ج-1

، والذي حاولنا من خاللھ الكشف عن نظرة المراھق إلى 27إلى الفقرة 18فقرات من الفقرة 

.دور األخصائي النفساني ،ومعرفة طبیعة مھنتھ
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ھل لدیك فكرة عن األخصائي النفساني العیادي؟:عشرةالثامنالفقرة

"فكرة المراھق عن األخصائي النفساني العیادي":)17(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

32٪ 32 نعم

68٪ 68 ال

100٪ 100 المجموع

من نسبة أفراد العینة لدیھم مسبقة عن األخصائي النفساني %32أن 18یوضح الجدول رقم 

منھم لیس لدیھم أي فكرة عن األخصائي%68و

.الوعي لدى األسرة باعتبارھا المرجعیة األولى للمراھقوھذا قلة 

ھل األخصائي النفساني العیادي یقدم وصفة دواء؟:عشرةالتاسعالفقرة

"تقدیم المراھق وصفة دواء":)18(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

11٪ 11 نعم

37٪ 37 ال

52٪ 52 ال أدري

100٪ 100 المجموع

من المراھقین كانت إجابتھم بأن األخصائي یقدم وصفة %11أن )18(یوضح الجدول رقم 

منھم تمثلت إجابتھم %52كانت إجابتھم بأن األخصائي ال یقدم وصفة دواء و%37دواء و
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بال أدري و التي كانت النسبة األكبر وھذا ما یوضح جھل المراھق بطبیعة عمل األخصائي 

.النفساني

عندما تواجھك مشكلة إلى من تلجأ؟ : نیالعشرالفقرة

"طلب المراھق المساعدة":)19(الجدول رقم

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

45٪ 45 الوالدین

52٪ 52 األصدقاء

03٪ 03 األخصائي النفساني العیادي

100٪ 100 المجموع

أن أغلب المراھقین یطلبون المساعدة من الوالدین أو األصدقاء %)19(یوضح الجدول رقم 

وھذا یوضح أن نسبة قلیلة جدا من تتوجھ إلى األخصائي النفساني وھذا ما یؤكد على غیاب 

.دور األخصائي النفساني بین أفراد المجتمع 

صائي عندما تواجھك مشكلة نفسیة تفكر في الذھاب إلى األخ: نیو العشرةحادیالالفقرة

النفساني العیادي؟

"رغبة المراھق في الذھاب عند األخصائي النفساني العیادي":)20(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

33٪ 33 نعم

67٪ 67 ال

100٪ 100 المجموع
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من المراھقین یفكرون في الذھاب عند األخصائي %33أن )20(یوضح الجدول رقم 

النفساني في حالة وجود مشكلة نفسیة وھذا لوعیھم الكافي بدور األخصائي النفساني في حل 

من الذین ال یفكرون في الذھاب عند %67المشاكل النفسیة أما النسبة المتبقیة فھي 

.ر األسرة في ذلكاألخصائي وھذا بسبب قلة التوعیة بین المراھقین وغیاب دو

إذا قلت ال لماذا؟: و العشرینةالثانیالفقرة

الرغبة في ملیس لدیھالذینمن67مراھق من أصل 42أجاب على ھذه الفقرة : 22الفقرة 

اجابتھم تقریبا وكانت%62الذھاب عند األخصائي النفساني وبذلك قدرت النسبة المئویة بـ 

.إلى أولیاءه ومصارحتھم بھافسیلجأون أن أذا واجھتھم مشكلة موحدة وھي 

ھل سبق و أن زرت أخصائي نفسان عیادي؟: والعشرینةالثالثالفقرة

"زیارة األخصائي النفساني العیادي في السابق" :)21(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

11٪ 11 نعم

89٪ 89 ال

100٪ 100 المجموع

أن أغلب المراھقین لم یسبق لھم وأن زاروا أخصائي نفساني وھذا )21(یوضح الجدول رقم 

ما یؤكد على تصورھم الخاطئ إتجاه األخصائي النفساني ألنھم لم یسبق لھم وأن تعاملوا معھ 

.وبالتالي لیس لدیھم تصور واضح نحوه 

إذا قلت نعم فیما أفادك؟: و العشرینةالرابعالفقرة 

.المراھقین على ھذا السؤال بأن األخصائي النفساني ساعدھم في حل مشاكلھمكانت اجابات
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ھل تعتقد أن األخصائي النفساني العیادي شخص جید في حل : والعشرینالخامسةالفقرة

مشاكل اآلخرین؟

"رأي المراھق في مھنة األخصائي النفساني العیادي":)22(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار اإلجابةلبدائ

18٪ 18 نعم

55٪ 55 ال

27٪ 27 عتقد ذلكال أ

100٪ 100 المجموع

أن ھناك تفوت باإلجابات حول إمكانیة أن األخصائي النفساني )22(یوضح الجدول رقم 

شخص جید في حل مشاكل اآلخرین وھذا راجع لعدم وضوح صورة األخصائي النفساني 

.لدى المراھق

ھل ترى أن األخصائي النفساني العیادي لھ دور إیجابي في : العشرینوالسادسةالفقرة

مساعدة المراھقین؟

"رأي المراھق في دور األخصائي النفساني العیادي":)23(الجدول رقم 

النسبة المئویة التكرار بدائل اإلجابة

38٪ 38 نعم

39٪ 39 ال

23٪ 23 ال أعتقد ذلك

100٪ 100 المجموع
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یظھر أن إجابات المراھقین متقاربة فیما بینھا في إمكانیة دور )26(خالل الجدول رقم من

األخصائي في مساعدة المراھقین أو ال واتضح أنھ ھناك غموض وجھل في طبیعة مھنة 

.األخصائي ودوره في مساعدة المراھقین

لماذا؟: و العشرینالسابعةالفقرة

أصل العینة ككل وبالتالي فقد قدرت النسبة المئوبة بـ مراھق من 50أجاب على ھذا السؤال 

من األفراد أین كانت اجاباتھم مختلفة فمنھم قال على االخصائي النفساني أنھ شخص 50%

وھناك من قال أنھ لیس لدیھ أي جید و متفھم و یسمع مشاكل اآلخرین ویعمل على حلھا ،

.معلومات أو فكرة على طبیعة عمل األخصائي النفساني

:الثالثعلى البعدالتعلیق 

:إستخلصنا من خالل ھذا البعد ما یلي

.المراھق لیس لدیھم درایة كافیة بمھام األخصائي النفساني

األخصائي النفساني ھو آخر شخص قد یلجأ إلیھ المراھق إذا ما واجھتھ مشكلة نفسیة وفي 

ص جید في حل مشاكل نفس الوقت یدرك أنھ شخص موثوق بھ ولكنھ غیر متأكد من أنھ شخ

.اآلخرین وذلك لعدم ثقتھ بكفاءتھ وقدتھ على العالج

:إستنتاج عام لإلستمارة 

:من خالل تحلیل كل فقرات اإلستمارة بأبعادھا الثالثة نستنتج أن 

عالقة المراھقین بأولیائھم جیدة إلى حد ما وذلك من خالل إصغاء إلیھم تفھمھم ولكن في 

.حدود معینة

كما اكتشفنا أن ھناك نسبة معتبرة من المراھقین لدیھم سوء توافق في حیاتھم من خالل عدم 

الثقة بأنفسھم وصعوبة في خوض الحیاة اإلجتماعیة واإلنفراد بأنفسھم باإلضافة إلى التمرد 

.على اآلخرین وأعراض الخجل والخوف
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وعدم المعرف بحقیقة مھنتھ، نظرة المراھق إلى األخصائي النفساني یغلب علیھا طابع الجھل

حیث ال تزال مرتبطة بفكرة أن األخصائي یعالج إال المجانین أو المرضى العقلین

:النتائج في ضوء الفرضیاتمناقشة-2

من خالل دراستنا لموضوع دور األخصائي النفساني في إحداث التوافق النفسي لدى 

االستمارة سنقوم بمناقشة أھم استنتاجات ، وعرضنا الشامل للنتائج المتحصل علیھا المراھق 

.الدراسة المیدانیة في ضوء الفرضیات

تتطلب فترة المراھقة اللجوء إلى االستشارة النفسیة ؛ :األولىالجزئیة الفرضیةمناقشة 

حسب البیانات اإلحصائیة و المقابالت مع األخصائیین النفسانیین یمكن القول أنھا تحققت 

الذي یوضح درجة مصارحة المراھقین ) 09(اكتشفناه من خالل الجدول رقم جزئیا وھذا ما 

دائما ، أما أحیانا : فقط كانت إجاباتھم بـ %13بوجود مشكلة نفسیة أین وضح الجدول أن 

ال یتفھمون أبناءھم إذا تعلق و ھذا ما یعبر على أن األولیاء %40: ، و نادرا %42فكانت 

.األمر بمشاكلھم النفسیة

كما البعد الثاني بكل فقراتھ یؤكد بأن المراھقین أكثر عرضة لألسالیب غیر التوافقیة و ذلك 

لوجود نسب كبیرة في جداول البعد الثاني على اقتراح أحیانا بدرجة كبیرة، فمثال من الجدول 

الذي یوضح صعوبة المراھق في التعبیر عما بداخلھ أین كانت نسبة اإلجابة بدائما)15(رقم 

.%59و أحیانا 25%

الذي یوضح صعوبة المراھق في التحدث أمام اآلخرین و كانت )17(من خالل الجدل رقم 

.النسبة األكبر على اإلجابة أحیانا

و من خالل المقابالت مع األخصائیین النفسانیین اتضح كذلك أن المراھقین الذین یتداولون 

على االستشارة النفسیة والتي تتمحور حول المشاكل األسریة، المشاكل الدراسیة ، المشاكل 

العاطفیة ، مشاكل اإلدمان حیث أنھم كانوا ال یواصلون على االستشارة بصفة دائمة 

.مفاجئویتوقفون بشكل 
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وھناك من یتم توجیھیھم من طرف الطبیب، ولكن عدم اقتناعھم بمھنة األخصائي  جعلھم 

.النفسانياألخصائيیتوقفون عن الذھاب إلى 

یوجد وعي لدى األسرة بأھمیة االستشارة النفسیة في : الفرضیة الجزئیة الثانیةمناقشة 

ذلك من خالل الجدول رقم لم تتحقق ھذه الفرضیة بشكل كلي ویتضحمرحلة المراھقة ؛

الذي یوضح تشجیع الوالدین فكرة الذھاب عند األخصائي النفساني و التي قدرت نسبة ) 10(

الذي یوضح إمكانیة أخذ الوالدین ابنھم عند ) 12(، كما أن الجدول رقم %64اإلجابة بـ 

، %82إذا تعرض إلى لمشكلة في تحصیلھ الدراسي أین كانت اإلجابة بـ ال األخصائي

الذي یبین ما إذا كان المراھق یفكر في الذھاب عند األخصائي النفساني ) 21(والجدول رقم 

وھذا ما %33و الذین أجابوا بنعم %67إذا تعرض لمشكلة نفسیة و كانت نسبة اإلجابة بـ ال 

.یعكس نظرة األسرة السلبیة وعدم وعي بأھمیة االستشارة النفسیة

وفي الفقرة الحادیة عشر التي كانت عبارة عن سؤال مفتوح لإلجابة عن سبب رفض الوالدین 

لفكرة الذھاب عند األخصائي النفساني ، وكانت اجابات المراھقین مبھمة وأغلبھم أجابوا 

".الأدري "بعبارة 

ح األخصائیین النفسانیین أن أغلب األسر غیر واعیة بأھم ّ سیة في یة االستشارة النفكما صر

مرحلة المراھقة وھذا راجع لعدم تفھمھم لطبیعة ھذه المرحلة و المتاعب التي تحدث فیھا و 

.االستشارة بصفة دائمةالمجيء إلىالدلیل على ذلك أنھم ال یحاولون المحافظة على 

دور األسرة غیر كافي في إحداث التوافق النفسي لدى :الثالثةالفرضیة الجزئیةمناقشة 

تحققت ھذه الفرضیة بصفة جزئیة حیث یبدو في الظاھر أن األسرة تقوم بدورھا المراھق؛ 

الذي ) 01(في إحداث التوافق النفسي لدى المراھق وذلك یتضح من خالل الجدول رقم 

، كذلك من خالل %82یوضح عالقة المراھق بوالدیھ أین قدرت نسبة اإلجابة بعالقة جیدة 

الذي یوضح درجة اھتمام الوالدین بالمراھق أین كانت نسبة اإلجابة على ) 08(الجدول رقم 

وھذا یعبر على أن %41وأحیانا%50األولیاء الذین یستمعون إلى أبنائھم بصفة دائمة 

اللذان یوضحان الصفة )08(و ) 07(ھناك اھتمام من طرف األولیاء، كذلك الجدول رقم

لبة التي وصف المراھقون أولیاءھم وكانت النسبة األكبر على وصف األب بالمتفھم الغا
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والنسبة األكبر لوصف األم كانت بالمتفھم ) 07(وذلك بالرجوع إلى الجدول رقم %46بنسبة 

).08(وذلك من خالل الجدول رقم %62وذلك بنسبة 

أ أحد والدیھ في حقھ فكانت یوضح موقف المراھق في حالة ما أخط)04(كما أن الجدول رقم 

الذي یبین كذلك موقفھ في ) 05(النسبة األكبر ھي أنھ یشرح لھما الموقف، و الجدول رقم 

.حالة إذا أجبره والدیھ بالقیام بأمر ال یریده أین كانت إجابات أغلب العینة بـ تقنعھ برفضك

إذا واجھتھ مشكلة والذي یوضح درجة مصارحة المراھق لوالدیھ) 09(إال أن الجدول رقم 

قلیلة جدا مقارنة بدور الوالدین في العنایة بابنھم %13نفسیة فكانت نسبة اإلجابة بدائما 

.المراھق جسمیا ونفسیا معا 

للمراھق ولكن ھناك لذلك یبدو في الظاھر أن األسرة تقوم بدورھا في إحداث التوافق النفسي

بعض الثغرات التي تدل على أن األسرة ال تعطي اھتمام كبیر بالجانب النفسي البنھا 

.المراھق

:النتائج العامة-3

بناءا على النتائج المتحصل علیھا في ضوء مناقشة الفرضیات  یمكن استخالص النتائج 

:التالیة

و عدم والجھل نظرة یشوبھا الغموض نظرة المراھق إلى األخصائي النفساني العیادي-

.الدرایة الكافیة بطبیعة مھنة األخصائي النفساني ودوره في مساعدة المراھقین

،ولتزال دور األخصائي النفساني العیادي في مرحلة المراھقةأھمیة ال تدرك األسرة -

. نظرتھا سلبیة اتجاه طبیعة عملھ

لسلبیة من طرف اآلباء وبالتالي من طرف والنظرة افي غیاب الوعي وقلة التوعیة -

في إحداث التوافق النفسي األخصائي یواجھ صعوبات في القیام بدورهیظھر أن المراھقین  

.لدى المراھق
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:خاتمةال-4

دراستنا لم تكن إال محاولة لتوضیح العالقة بین المراھق و األخصائي النفساني إن 

باعتبار أن المراھق یمر بمرحلة تتطلب الكثیر من االھتمام و التفھم للوصول بھ إلى العیادي

،وھنا یظھر دور األسرة في ربط العالقة بینھما أو ال،وھذا ماتام النفسي التوافق درجة من ال

عن تكوین المراھق لتك الصورة حاولنا الوصول إلیھ وقد تبین أن األسرة ھي المسؤولة

الخاطئة عن األخصائي النفساني العیادي وبالتالي فاألخصائي النفساني ال یمكنھ القیام  بدوره 

أسالیب عالجیة لذلك البد من توعیة المجتمع وإكسابھتحقیق التوافق النفسي للمراھق في 

االنحرافات السلوكیة وتصحیح نظرتھ السلبیة نحو األخصائي النفساني العیادي خاصة أن

.المشاكل النفسیة بین المراھقین في تزاید مستمرو
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:التوصیات واالقتراحات

:التوصیات-)1

:التوصیات التالیةمن خالل دراستنا المیدانیة التي قمنا بھا نقترح 

زیادة التركیز على األخصائي النفساني في وسائل اإلعالم من خالل برمجة حصص -

و ذلك بمخاطبة شریحة المجتمع بأسلوب سلس و بمصداقیة لیكونوا على درایة تحسیسیة

بأن المجتمع و أبناء الیوم في أمس الحاجة لوجود أخصائي نفساني یوجھھم في خضم ھذه 

.ث االنحراف و الدمارالتیارات الغربیة التي تكاد تجرفھم إلى حی

الدین و األبناء لحل المشكالت بطرق انشاء مراكز توجیھ وارشاد تقوم بتوجیھ كل من الو-

.صحیحة وسلیمة

تأھیل األخصائیین النفسانیین العیادیین وتكلیفھم بالعمل في المدارس وبالتحدید في مرحلة -

.المتوسطة و الثانویة لما لھذه المرحلة من خصائص لھا تأثیر في تشكیل شخصیة متوازنة

و توزیع المنشورات مفتوحة في المدارس،إقامة الندوات و المحاضرات و المناقشات ال-

.حول أھمیة وجود األخصائي النفساني في مرحلة المراھقة

:االقتراحات-)2

:اسة نقترح بعض المواضیع في نھایة ھذه الدر

وتعمیم نتائجھا على مختلف المؤسسات على عینة من المراھقین تطبیقات عالجیةإقامة -

.التي تھتم بالمراھق

دراسات معمقة  تبحث في كیفیة تغییر نظرة المجتمع إلى األخصائي النفساني إقامة -

.بأسالیب مرنة وبعیدة عن التعقید
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ستمارة البحثإ

–مستغانم –جامعة عبد الحمید ابن بادیس 
كلیة العلوم اإلجتماعیة 

قسم علم النفس

): 01(ملحق رقم 

في إطار تحضیر مذكرة تخرج لنیل شھادة ماستر في علم النفس العیادي و الصحة العقلیة تحت موضوع 

نتقدم إلیكم بھذه اإلستمارة" دور األخصائي النفساني العیادي في إحداث التوافق النفسي لدى المراھق"

) بكل تركیز و اھتمام وذلك بوضع التي تتضمن مجموعة أسئلة و رجاؤنا أن تجیبوا على كل  سؤال منھا 

.أمام االقتراح المناسب x)

.مع الشكر الجزیل.  وأخیرا نحییكم على تعاونكم معنا 

بیانات شخصیة:

:السن

ذكر                                أنثى: الجنس 

شبھ حضري               ریفيحضري    :    منطقة السكن

ّي        : ى التعلیمي لألبالمستو متوسط             ثانوي                  جامعي ابتدائيأم

جامعي یة        ابتدائي : المستوى التعلیمي لألم  ّ ثانويمتوسط             أم

؟   یككیف ھي عالقتك بوالد -1

سیئة                           متوسطة                        جیدة
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ھل تتناقش مع والدیك؟  -2

في كل المواضیع              بعض المواضیع                ال أتناقش معھما

ھل ینتقد والدیك تصرفاتك؟ -3

نادرااأحیاندائما

إذا أخطأ أحد والدیك في حقك كیف یكون موقفك؟        -4

كتشرح لھما موقفك                        تترك األمور كما ھي                تعبر عن حزن

؟أمر التریدهبإذا أجبرك أحد والدیك على القیام  -5

تقوم بھ رغما عنك                       ترفض القیام بھ               تقنعھ برفضك

كیف تصف والدك؟-6

متفھم                           الیقبل النقاش                    متساھل                    صارم

كیف تصف والدتك؟-7

متفھمة                            التقبل النقاش              متساھلة                   صارمة

ھل یستمع إلیك والدیك عندما تتحدث؟-8

دائما                   أحیانا                   نادرا

عندما تواجھك مشكلة نفسیة تتحدث عنھا لوالدیك؟-9

أحیانا                     نادرادائما

ھل یشجع والدیك فكرة ذھابك عند األخصائي النفساني؟-10

نعم                           ال

................................. .........................................إذا قلت ال لماذا ؟-11
....................................................................................................

إذا تعرضت لمشكلة في تحصیلك الدراسي ، ھل یفضل والدیك أخذك عند األخصائي النفساني -12
العیادي؟

النعم       

ھل تجد صعوبة في التحدث مع شخص التعرفھ؟- 13

نادراأحیانا                        دائما
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ھل تحب الجلوس بمفردك؟   -14

نادراأحیانا                        دائما

ھل تجد صعوبة في التعبیر عما في داخلك؟-15

أحیانا                     نادرادائما

ھل تجد المتعة في مخالفة تعلیمات اآلخرین؟-16

نادراأحیانا    دائما

ھل تجد صعوبة في التحدث أمام اآلخرین-17

أحیانا                          نادرادائما

ھل لدیك فكرة عن أخصائي النفساني العیادي؟- 18

نعم                            ال

ھل األخصائي النفساني یقدم وصفة الدواء ؟-19

نعم                         ال                           ال أدري 

عندما تواجھك مشكلة إلى من تلجأ؟ -20

الوالدین                    األصدقاء             األخصائي النفساني العیادي

عندما تواجھك مشكلة نفسیة تفكر في الذھاب عند األخصائي النفساني العیادي؟-21

نعم                     ال

..................................................................................إذا قلت ال لماذا؟-22

.....................................................................................................

ھل سبق وأن زرت أخصائي نفساني عیادي؟-23

نعم                      ال

.....................................................................ما أفادك؟إذا قلت نعم فی-24

................................................................................................

ّد-27 ؟في حل مشاكل اآلخرینھل تعتقد أن االخصائي النفساني العیادي شخص جی

ربما                   الأعتقد ذلكنعم                       
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دور إیجابي في مساعدة المراھقین؟ لھألخصائي النفساني العیادياھل ترى أن - 26

ربما                       ال أعتقد ذلكنعم                      

......................................................................................  ..............لماذا - 27

............................................................................................................... ..
......... .......... .................................................................................................
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:بطاقة الفنیة للمؤسستینال):02(الملحق رقم -

:"عمار محمد"متوسطة -1

09/09/1991،

1991

2م5250

.خارجي/ ، أما النظام التربوي المعتمد فیھا فھو نصف داخلي2كم120: بـ

ورشتین 02مخبرین و 02مكتب إداري و01حجرة دراسیة و13تحتوي المتوسطة على 

01قاعة األرشیف و01قاعتان لإلعالم اآللي و02عة وقاعة للمطال01قاعة لألساتذة و01

.قاعة ریاضة01مطعم 01مخزن و

. موظف من إداریین و أعوان خدمة22أستاذ و 28تلمیذ، ویعمل بھا 550ـتسع المتوسطة ل

: متقن محمد بن أحمد عبد الغني-2

أبوابھ یوم ، وقد فتحت 26/08/1996أنشئ متقن محمد بن أحمد عبد الغني بتاریخ 

مترمربع 10137والیة مستغانم، تقدر مساحتھ ب 1962جویلیة 5یقع بحي 01/11/1996

مترمربع، النظام التربوي المعتمد فیھ نصف 7739و المساحة المبنیة منھا ھي 

.خارجي/داخلي

ورشات وقاعة لألساتذة 03مخابر علمیة و 06حجرة دراسیة و 27یحتوي المتقن على 

مكاتب إداریة و مدرج و قاعة 07لعة وقاعة لإلعالم آلي وقاعة ریاضة و وقاعة للمطا

.مخزن02أرشیف و مطعم و

.موظف من إداریین و أعوان خدمة34أستاذ و 48تلمیذ، ویعمل بھ 755ـیتسع المتقن ل
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