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 مقدمة
 

 مقدمة:

 باضطرابفالمصاب  ،ألنها تؤثر على الجسم ة ال تقل أهمية على الصحة الجسميةإن الصحة النفسي

بالصحة  النفسية حيث نجد عدة بحوث و دراسات تربط الصحة نفسي تضطرب وظائف أعضاء جسمه،

وثيقا . ارتباطالجسمية   

ي ذلك المراهقة  جميع المراحل العمرية بما فـ فالصحة النفسية يكون لها تأثير واضح على حياة الفرد في 

ا األخير لية , فيزيولوجية , نفسية( ألن هذ, عق انفعالية)  ،ه المرحلةحيث تحدث عدة تغيرات في هذ

األهم في و قراراته بمفرده  اتخاذو  ،وتحمل مسؤوليته ،ق استقالليتهيو تحق بناء هويته،و  ذاتهيسعى إلثبات 

فالسالمة النفسية للمراهق تتحقق من و محاولة إثبات نضجه التام،  الوالدينلك التخلص من التبعية ذ

ه العوامل هذ كل ،االنسجامالتكيف والتوافق و  األمان، للوصول إلى، وتوفير الحب و خالل الرعاية الخاصة

 هي مسؤولية األسرة.

 ه المرحلةتواجهه في هذ كالت التيأهمية كبيرة في حياة المراهق ألنها تساعده على تجنب المشفالالسرة 

فما هو الحال بالنسبة للمراهقات  ،جو عائلي و رعاية أسريةيعيش في  الذيمراهق إذا كان هذا حال ال

من ، يعانين و الرعاية األسرية األمان أنواعيفتقرن إلى أبسط  ،المسعفات اللواتي يعشن في ظروف قاهرة

 العجز في مواجهة والقلق ومشاعر النقص و  ان والضياعحيث يشعرن بعدم األم الحرمان العاطفي،

ه هذا لعدم وعيهن بهذ، و عدم قدرتهن على التكيف مع متغيرات مرحلة المراهقةو  ،ضغوطات الحياة

  عدم قيامهم بأدوارهم التي تتمثل في التوجيه ا نتيجة لغياب الوالدين و هذتغيرات وكيفية التعامل معها و الم

م تقسيم ت ،بحث و استجابة لمتطلبات الموضوعا الفكرة إنجاز هذ و من هنا جاءت ،و المصاحبة لألبناء

 البحث على النحو األتي : 

 أ



 مقدمة
 

اإلشارة الى بعض  ام إلشكالية البحث، أهمية البحث، أهداف البحث،خصصناه لإلطار الع األول:الفصل 

بعض الدراسات السابقة . ذكرمصطلحات الدراسة و   

ق ، األسباب المؤدية للقلتناولنا فيه تعريف القلق، أنواع القلق، المراحل التي يمر بها القلق الفصل الثاني :

، و أخيرا عالج للقلق، المحكات التشخيصية للقلقالمفسرة  النظريات، أعراض القلق، مستويات القلق 

 القلق.

 ، مراحل المراهقةراهقةخصائص الم ،لى المراهقة من خالل عرض التعريفتطرقنا فيه إ الفصل الثالث :

 ، و تطرقنا إلى مشكالت المراهقة ،إلى الفرق بين المراهقة و البلوغشرنا و أنماط المراهقة، و أ 

، و دور الوالدين في هده المرحلة .االتجاهات التي فسرت المراهقة  

األدوات المستخدمة في البحث، و تطرقنا إلى إطار  ،: و الذي تضمن عرض منهج البحثالفصل الرابع

.إعطاء بعض التوصيات و االقتراحات، و قمنا باستنتاج عام حول الحاالت مع البحث  

 

 

 

 

 

 

 ب
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 االشكالية:

حرجة الحل امر ال من  مراحل ومن بين هذه المراحل مرحلة المراهقة التي تعتبر دةبع نموهفرد خالل اليمر 

ية ،العقلية ، الفيزيولوجية ، نفعال)االفي جميع الجوانب ات الكثيرة و السريعةالتغيير  ،  أهم ما يميزهاحساسةالو 

.وتطوير شخصية الفردمرحل بناء من ر جتماعية ( كذلك فهي تعتباال  

قد تجعل  تكاد تكون جذرية، كثرة و سرعة هده التغيرات  في هذه المرحلة يعتري الفتى أو الفتاة تغيرات أساسية 

، لهده االسباب يحتاج مشكالت متعددةالوقوع في   مما قد يؤدي به  الى  هذا األخير يجد صعوبات في التكيف

حتى يتمكن هذا  به  وبالدرجة االولى من قبل االسرة،حيطين طرف الكبار المرشاد من اإلو  توجيه الالى  المراهق

قد تؤدي حتى الى عدم  النفسية  و تهخير من التغلب على هذه المشكالت كل هذه العوامل تأثر على حالاأل

.نفسية توافقه و إصابته باالضطرابات  

ن راجع إلى مشكالت أسرية كالتفكك األسري يعد عصرنا الحالي عصر االضطرابات النفسية، وهذا يمكن أن يكو 

أو مشكالت اجتماعية كالبطالة ، كذلك قد يكون نتيجة غياب ثقافة الحوار بين أفراد االسرة بصفة خاصة وأفراد 

ومن بين االضطرابات التي يتعرض لها المراهق اضطرابات المزاج وخاصة التوتر والقلق المجتمع بصفة عامة، 

 يث يصف الكثير من العلماء عصرنا الحالي بعصر القلق والتوتر ألنه يتميز بتغيراتح ،خيروخاصة هذا األ

.زمات متنوعة وتطورات اجتماعية واقتصادية وتقنية وفكرية مختلفةأسريعة وحادة ومفاجئة ، كما تحدث فيه   

ترجمة لمشاعر الخوف والذعر والحذر والتوتر وعدم االرتياح الموجودة داخل الفرد هذه  في تصورنا فالقلق  

صب الحياة النفسية  القلق يمثل عف  ،المشاعر الدائمة التي تنتاب الفرد تجعله في حالة عدم التوازن النفسي

الجسمية للفرد، فهو يعد و ة ات التي يحدثها عل الصحة النفسينتيجة للتأثير  وهذا قد يكونسوية اللالسوية و ا

 المدخل الجوهري لدراسة الصحة النفسية.
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)عبد نفعال شديد لمواقف أو أشياء أو اشخاص ال تستدعي بالضرورة هذا االنفعالار القلق تعبير عن تبما يع

  (،30،ص1923الستار،

 ، كذلكخالل هذه المرحلة ت التي تحدث لهأما بالنسبة المراهق فهو نتيجة  لعدم قدرته على التكيف مع التغيرا

، غبات تكون محضورة عليه مثل الجنسباء والصراع معهم  عند عدم السماح له بالقيام بر عدم التوافق مع اال

سباب خاصة ألوامر الوالدين ويثور ألتفه األ وال يأبه ،شرب الكحول ...الخ ، حيث يصبح المراهق صعب المزاج

لى إسباب تؤدي كل هذه األ ،لط  المفرطينالتدليل المفرط أو النبذ والتسلى إان قد تعرض في طفولته اذا ك

ساليب وفنيات التعامل أوفهم  ،ظهور القلق النفسي فعلى االباء االهتمام بهذه المرحلة الحرجة من عمر أبنائهم

 معهم من أجل المرور منها بسالم .

خاصة هذه االخيرة التي تبدأ أعضائها التناسلية في  ،ولما كانت مرحلة المراهقة تقلق وترهق الشباب والفتيات    

الشهرية التي تسبب لها الخوف على الحالة النفسة خاصة الدورة  لك التغيرات الهرمونية التي تأثروكذ ،النضج

ي هذه رشادات ومصادقتهن فو إعطائهن كل الدعم والنصائح واإلفما على االمهات إال التوضيح لهن  ،رتباكواال

شكال االنحراف .أوحمايتهن من شتى  الصعبة من حياتهن  المرحلة  

فإذا كانت مرحلة المراهقة تأثر تأثيرا شديدا على الحياة العاطفية واالجتماعية والنفسية للمراهقات بصفة عامة   

اللواتي يعشن في وسط خال من الحنان والعطف وغياب الجو  ،فما هو الحال بالنسبة للمراهقات المسعفات

المسعفات، وخاصة  غائب لدى المراهقاتالذي هو مان الحماية واأل نواعأي الذي تجد فيه المراهقة كل ألسر ا

الذي  ،ولى  والمتكفل النفسي في هذه المرحلةاالساسي والمعنوي  والمرجعية األ م التي تعتبر السندغياب األ

الطمأنينة فهو و  فبوجوده تشعر باألمان، اهب الذي يعتبر الحامي لب األمورها وغياأتعتمد عليه الفتاة فكل 

   رة ظضافة الى النباإل، وحمايتها من الشارع الخارجية رمو ياة المراهقة والمتكفل بكل االالموجه والمرشد في ح
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           ذلك الظروف ، وزد علىلفئة والتي تعتبر مهمشة اجتماعياالسلبية التي بنضر بها المجتمع الى هذه ا

هل تعاني االجتماعية التي  تعيشها هذه الشريحة وعلى ضوء ما سبق يمكن طرح التساؤل التالي االقتصادية و  

 المراهقات المسعفات من القلق النفسي؟
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ــ أهمية البحث:ثانيا  

والدليل على ذلك أنه كان  ،نتشارا في مجال علم النفساتنا من المواضيع المهمة واألكثر ــ يعتبر موضوع دراس

 محور العديد من الدراسات والبحوث في هذا المجال .

ستطاع المراهق أن يجتازها بدون أزمات أالفرد وهي مرحلة المراهقة، فإذا ة يتناول بحثنا مرحلة هامة في حيا ــ

 فسيحقق بذلك استقراره و توافقه النفسي في المراحل القادمة.

نظرا للتهميش الذي تعانيه هذه ي أهمية الفئة المدروسة أال وهي فئة المراهقات المسعفات ــ تكمن أهمية دراستنا ف

خيرة .األ  

ــ أهمية إجراء دراسة ميدانية حول القلق لدى المراهقات المسعفات لالستفادة من نتائج هذه الدراسة في وضع 

الفئة .كتئاب لدى هذه لتخفيف من حدة الشعور بالقلق واالبرامج ارشادية ل  

هداف البحث: أــ ثالثا  

 ــ الكشف عن درجة القلق عند المراهقات المسعفات .

 ــ التعرف على مدى فعالية التكفل النفسي الذي تتلقاه الفتاة المسعفة في دار الطفولة المسعفة 

المسعفات . ــ اقتراح تطبيق استراتيجيات اخرى للتخفيف ومواجهة حالة القلق النفسي التي تنتاب المراهقات   

ة:ــ تحديد مصطلحات الدراسرابعا  

ساس رض الذي جاءت من أجله وعل هذا األالمفاهيم الواجب تحديدها وفقا للغ نتحتوي كل دراسة على جملة م

 اعتمدنا في دراستنا على المفاهيم التالية :

7 



طار العام لإلشكاليةاإل                                                                   ولاألالفصل   
 

 

ــ القلق :1ــ4  

يعرفه عباس محمد عوض على أنه" حالة من الشعور بعدم االرتياح يصاحبها اضطراب وضيق وهم وتوقع  ــ

.(132، ص1999الشر" . )محمد عوض،   

تستدعي بالضرورة هذا ديد بمواقف أو أشياء أو أشخاص الويعتبره عبد الستار ابراهيم على انه" انفعال شــ 

.(39، ص2002،ل التمزق والخوف " . )عبد الستارعاالنفعال ، وهو يبعث في حالته الشديدة   

 أما إجرائيا يمكن تعريف القلق على أنه خبرة انفعالية لتوقع تهديد أو خطر، تتميز بالشعور بالضيق والشدة .  

ــ المراهقة : 2ــ4  

وتنتهي في تقريبا  13أ من سن البلوغ أي سن يعرفها عبد الرحمان العيسوي على أنها " مرحلة النمو التي تبدــ  

وهي سن النضج العقلي واالنفعالي واالجتماعي   ،أي حوالي الثامنة عشر أو العشرين من العمر ،سن النضج

وهي أوسع وأكثر شموال من البلوغ الجنسي ألنها تتناول كل جوانب  ،وتصل اليها الفتاة قبل الفتى بنحو عامين

.(21، ص1993لعيسوي ، شخصية المراهق " .) ا  

ــ ويراها فؤاد البهي السيد "مرحلة تصل الطفولة المتأخرة بالرشد وهي بهذا المعنى تمتد عند البنات والبنين حتى  

(. 194،ص1956سنة".) البهي سيد،21تصل إلى اكتمال الرشد أي حتى يصل عمر الفرد إلى   

إجرائيا يمكن تعريفها على أنها مرحلة انتقالية بين الطفولة والرشد تتميز بالتغيرات فالسريعة في مختلف  ــ أما

 المجاالت. 

ــ البلوغ:3ـ4  

 ناصر الشافعي على "أنه اكتمال الوظائف الجنسية عند المراهق وذلك بنمو الغدد الجنسية وقدرتها على يعرفهــ 
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(14، ص2009أداء وظيفتها".)ر الشافعي،  

 ــ وترى زينب سليم البلوغ "هو نضج الغدد التناسلية واكتساب معالم جنسية جديدة تنتقل بالطفل من فترة 

(.100، ص2006الطفولة إلى فترة االنسان الراشد".) سليم،   

يا يمكن تعريفه على أنه نضج في األعضاء التناسلية للفرد وهي المنطلق االساسي لمرحلة المراهقة.أما اجرائ  

ــ الطفل المسعف:4ــ4  

يشمل األطفال الغير شرعيين المولودين من المحارم أو األزواج غير زوجاتهم أو الزوجات  الطفل المسعفــ   

ية الفقر أو ستر العار، سواء كان مولود من سفاح أو من غير أزواجهن، أما اللقيط وليد حديث نبذه ذوه خش

(8،ص2008زواج يقره القانون الوضعي كالزواج العرفي.) بلبل،   

ــ مؤسسة الطفولة المسعفة:5ـ4  

عرفها جمال شفيق أحمد " أنها عبارة عن مبنى واحد أو أكثر مجهز إلقامة داخلية، يودع بها االطفال ذوي 

التي تحول بينهم وبين استمرار معيشتهم داخل أسرهم الطبيعية،  يوجد بها جهاز الظروف األسرية الصعبة 

إداري مكون في بعض األحيان من المدير وعدد من األخصائيين النفسانيين واالجتماعيين والمشرفين الليليين  

تديرها وزارة ومدرسين متخصصين لألنشطة المختلفة، ويطلق عليها اسم مؤسسة إيواءيه إذا كانت حكومية )اي 

، إدارة أهلية خيرية" )جمال شفيق  الشؤون الخارجية( ويطلق عليها دار أو ملجأ أو جمعية إذا كانت تتبع

(. 2،ص1986  

:ــ الدراسات السابقةخامسا  

              من إعداد الطالبة سهيل مصطفى بعنوان "العنف االسري وعالقته بالتوافقــ الدراسة االولى : 1ــ5

                                                       9  
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 النفسي لدى المراهق "

م، بدمشق كلية  2010م ــ 2009ــ دراسة لنيل درجة الماجستير في الصحة النفسية لألطفال والمراهقين سنة 

 التربية ، قسم االرشاد النفسي .

ين الوالدين، والعنف االسري الممارس على سري الممارس بالعنف األ لى التعرف على أشكالإــ هدفت الدراسة 

المستوى االجتماعي و يم الوالدين سري ومستوى تعلعن العالقة بين ممارسة العنف األ ، والكشفبناء المراهقيناأل

االقتصادي لألسرة .و    

الثانوي في ثانويات مدينة  من طالب 23286طالبا وطالبة من أصل  396ــ وبلغ عدد أفراد عينة البحث ككل 

م وقد تم سحب عينة الدراسة بالطريقة العشوائية . 2010م ــ2009دمشق العامة الرسمية للعام الدراسي   

سري تبعا لمستوى إحصائية في ظهور أشكال العنف األ ــ أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة

حصائية بين ظهور إسرة، كما توجد فروق ذات داللة االقتصادي لأل ب والمستوى االجتماعي ــم واألتعليم األ

ية، كذلك توجد فروق ذات داللة سري وبين التوافق النفسي الجيد لدى طالب المرحلة الثانو أشكال العنف األ

سري ومتوسط درجات التوافق النفسي تبعا لمتغير الجنس .شكال العنف األأحصائية بين متوسط درجات إ  

من إعداد الطالبة محدب رزيقة بعنوان " الصراع النفسي االجتماعي للمراهق المتمدرس الدراسة الثانية : ــ 2ــ 5

 وعالقته بظهور القلق )حالة ــ سمة ( ".

مولود الماجستير فرع علم النفس المدرسي تخصص علم النفس وعلوم التربية جامعة ةنيل شهادل ــ مذكرة  

م 2011معمري بتيزي وزو ــ   

ذا إعي وقياس درجة القلق لديهم وما لى التعرف على التالميذ الذين لديهم صراع نفسي اجتماإــ هدفت الدراسة   
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 يقيس الصراع  ستبياناوضع و  ،ظهور القلق عند المراهق المتمدرسلى إن الصراع النفسي االجتماعي يؤدي كا

النفسي االجتماعي والقلق عند المراهق المتمدرس لى دراسة العالقة بين الصراع إباإلضافة  ،النفسي لديه

 والكشف عن أسباب الصراع النفسي االجتماعي لدى هذه الفئة وما هي نتائجه.

تلميذ من مجتمع  280جم العينة ، وبلغ حولى والثانية ثانويسة من مجموعة تالميذ األــ تكونت عينة هذه الدرا

اوطالب ببني ياني  و سي أوحسن ،أعمش علي بتيزي راشد تلميذ لكل من ثانوية 300صلي الذي يقدر باأل

 وثانوية تاسفت وثانوية منصوري اعمر بأيت واسف .

وصراع اجتماعي منخفض المستوى   ،ــ أسفرت نتائج هذه الدراسة على ظهور صراع نفسي منخفض المستوى

د صراع النفسي مرتفعا كلما زا، كما تبين أن كلما كان هناك الة وقلق سمة بمستوى فوق المتوسطوظهور قلق ح

نه كلما كان هناك صراع اجتماعي مرتفع كلما زاد من ظهور القلق كحالة أمن ظهور القلق كحالة وكسمة، و 

 وكسمة .

سري وعالقته بالسلوك المين العلمي بعنوان " المناخ األعداد الطالب محمد اإمن ــ الدراسة الثالثة : 3ــ5

السنة الرابعة متوسط " التوكيدي للمراهق لدى تالميذ  

م جامعة  2015م ــ2014رشاد وتوجيه سنة إالماستر في علوم التربية، تخصص ــ مذكرة مكملة لنيل شهادة 

ر بالوادي ــ الجزائر .ضالشهيد حمة لخ  

 الدور الذي تلعبهبراز ا  و  ،ات وحقائق حول السلوك التوكيديلى المساهمة في جمع المعلومإــ تهدف هذه الدراسة  

قتراح اسري و المرتبطة بالواقع األ ، باإلضافة الى التعرف على مشاكل التالميذوكسرة في تشكيل هذا السلاأل

سري ودرجة السلوك التوكيدي .االرتباطية بين المناخ األحلول لها، والتعرف على العالقة   
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غة حيث بلغ عددهم يوم لي بـ: انسيــ تكونت عينة الدراسة من تالميذ السنة الرابعة متوسط بمتوسطة مبارك المي

ختيارهم جميعا للمشاركة في الدراسة نظرا لقلة ا( ذكور حيث تم 20( اناثا )33، ) ( تلميذ53ساسية )الدراسة األ

 عددهم .

يدي للمراهق وبين سري والسلوك التوكمان األوجد عالقة ارتباطية بين مستوى األت نهــ بينت نتائج هذه الدراية أ

رتباطية بين مستوى التضحية اتوكيدي للمراهق، كما توجد عالقة دوار والمسؤوليات والسلوك اليد األمستوى تحد

سرة ومستوى شباع حاجات األإوتوجد عالقة ارتباطية بين مستوى ، سري والسلوك التوكيدي للمراهقوالتعاون األ

حصائية في مستوى السلوك التوكيدي إتوجد فروق ذات داللة  التدين فيها والسلوك التوكيدي للمراهق، وأنه ال

 تبعا لمتغير الجنس .

سري العام والسلوك التوكيدي د عالقة ارتباطية بين المناخ األو جو لى نتيجة عامة مفادها إــ وأخيرا تم التوصل 

 للمراهق .

االنتحار  عداد الطالب كوروغلي محمد لمين بعنوان " مساهمة في دراسة محاولةإمن ــ الدراسة الرابعة : 4ــ5

سباب واستراتيجيات التكفل ـ" . بعد تعرضه لصدمة فشل ــ األ عند المراهق  

م جامعة منتوري قسنطينة  2010م ــ2009ــ مذكرة تخرج لنيل شهادة الماجستير في علم النفس للسنة الدراسية 

 ــالجزائر .

ول إلى اقتراح والوص محاولة االنتحار، اهق الىلى معرفة مدى قدرة الفشل بأن تدفع بالمر إــ هدفت هذه الدراسة   

.نتحار كفل النفسي بالمراهقين محاولي االاستراتيجيات للت  

لى عدم وجود نكفل جيدإوقلة أفراد العينة راجع  ،وفتاتانحاالت وهي شاب  3ــ تمثلت عينة الدراسة في   
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يتراوح يجاد الحاالت إبهذا الغرض، لذلك كان من الصعب بحاالت محاولة االنتحار لعدم وجود مؤسسات خاصة 

يجاد الحاالت بالمركز االستشفائي الجامعي سعادنة محمد عبد النور إوقد تم ، سنة 20الى 18العينة من  سن

جراء مجموع المقابالت .إجاالت الطبية الجراحية، أين تم ستعناح اإلسطيف ج  

ثبتت أت تعرضت لصدمة فشل عاطفي، ومنه جريت معها المقابالأي النتائج أن الحاالت الثالث التهرت أظــ 

ما فيما يتعلق بالفشل في البكالوريا أبالمراهق الى محاولة االنتحار، المقابالت أن صدمة الفشل العاطفي تؤدي 

ستشفائية .ود الحاالت على مستوى المؤسسة االلم يتم التأكد من صحتها بسبب عدم وج  

ليها ماهي إال صالحة بالنسبة للحاالت المدروسة فقط .إن النتائج التي تم التوصل لى أإ وتجدر االشارة  

كتئاب عند المراهقين " القته باالدكتورة دنيا الشبؤون بعنوان "القلق وعال عدادإمن ــ الدراسة الخامسة :5ــ5  

يذ الصف التاسع من التعليم المدراسة ميدانية ارتباطية لدى عينة من ت 2011ــ كلية التربية جامعة دمشق سنة 

ساسي في مدينة دمشق الرسمية ".األ  

لى الكشف عن انتشار كل من القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة االكتئاب لدى إــ هدفت هذه الدراسة 

الصف التاسع من التعليم  يذــ سمة( وبين االكتئاب لدى تالمالمراهق، والكشف عن االرتباط بين القلق )حالة 

الميذ الصف التاسع من التعليم ، بالضافة إلى الكشف عن الفروق الفردية بين تساسي الذكور والبناتاأل

ساسي في كل من القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة واالكتئاب في ضوء متغير الجنس .األ  

ميذة الصف لتلميذ وت 19106صل أمن  352ناث ، واإل303تلميذ ذكورا  655نة ككل ــ بلغ عدد أفراد العي

ساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية .التاسع من التعليم األ  

 ــ أسفرت النتائج على وجود ارتباط القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمة وبين االكتئاب لدى مراهقي
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ة وبين االكتئاب لدى كال ، كذلك وجود ارتباط بين القلق بوصفه حالة والقلق بوصفه سمعينة البحث جميعا

بينما هناك  ناث في القلق بوصفه حالة حصائية بين الذكور واإلإا تبين عدم وجود فروق ذات داللة ، كمالجنسين

ناث .صفه سمة واالكتئاب وذلك لصالح اإلناث في القلق بو ات داللة احصائية بين الذكور واإلفروق ذ  

الدراسات السابقة:مناقشة ــ 6ــ5  

سري الممارس على المراهق تطعنا التعرف على أشكال العنف األساالل ما تم عرضه من دراسات سابقة من خ

، وأن الصراع النفسي االجتماعي لدى ولى ذلككدت نتائج الدراسة األأ ومدى تأثيره على التوافق النفسي له حيث

لى إ باإلضافة ،كدته لنا الدراسة الثانيةذا ما أالمراهق مرتب ارتباطا وثيقا بظهور القلق كحالة والقلق كسمة وه

سري الذي يعيشه المراهق وكيف يكو ن له أثر في اكتساب السلوك التوكيدي لدى التعرف على طبيعة المناخ األ

مراق لصدمة فشل يمكن أن يؤدي ، كما أكدت لنا أن تعرض السفرت عليه نتائج الدراسة الثالثةالمراهق وهذا ما أ

وأن القلق الذي ينتاب المراهق في هذه المرحلة تعرف على استراتيجيات التكفل به وال ،تحارلى محاولة االنإبه 

. ائج الدراستين الرابعة والخامسةيمكن أن يصل الى درجة االكتئاب وهذا ما بينته لنا نت  
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 الفصل الثاني                                                                                  القلق
 

 

 تمهيد

فهو من م العديد من باحثي وعلماء النفس ثار اهتماأحيث  ،مواضيع الهامة في علم النفسيعتبر القلق من ال   

حد االضطرابات النفسية العصابية ويعني القلق أوهو  ،له مثل الفرح والحزن والخوفنسانية مثشاعر اإلمال

وعدم التوازن  طمئناناالحيث يخلق لدى الفرد حالة عدم  ،الشعور بالتوتر والترقب واالحساس بالخطر العام

 النفسي لدى الفرد .

م ومعاناة جسمية ونفسية لدى االرتياح والضعف، كما يشكل األ كما يسبب له الشعور بالضيق والتوتر وعدم 

لذي الحالي ا مراض النفسية شيوعا لدى البشر خاصة في عصرناكثر األأ، ويعتبر القلق الشخص المصاب به

اسم "عصر القلق". أطلق عليه الكثيرون  

نواعه أ، و دلى تعريف القلق ومراحل تطوره إ تنطرق فيه فصل وبما أنه أحد محاور دراستنا فقد خصصنا له

لى مختلف النظريات المفسرة للقلق وسبل العالج والتخلص من هذا إباإلضافة  ،سباب المؤدية لهعراضه األأو 

 المرض .
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 أوالــ تعريف القلق :

حيث اختلفوا في تعريفهم له   ،العلماء والباحثين في علم النفس يعتبر القلق من المفاهيم التي أثارت اهتمام 

ومن هنا سوف نحاول تحديد مفهوم القلق  ،فتعددت تعاريف القلق بتعدد وجهات نظرهم والنظريات المفسرة له  

 لغة :

زعجه تعادل كلمة في الالتينية  و بمعنى أقلقه أي أاضطراب انزعاج, فهو قلق ومقالق  يقال أن القلق:  

(.600، ص 1952البستاني،  .)وضعية محرجة  

يد الذي نه حالة من الخوف الغامض الشدأ: " على  1972غموند فرويد صطالحية يعرفه سما من الناحية اإلأ

ر دائما ويبدو والقلق يعني االنزعاج والشخص القلق يتوقع الش ،لميسبب له الكثير من الكدر واألنسان و يمتلك اإل

وترا( متردا عاجزا عن كما أن الشخص القلق يفقد الثقة بنفسه و يبدوا )مت ،مضطربا عصابمتشائما ومتوتر األ

(18،ص2008عثمان ،  قدرة على التركيز ." )مور ويفقد الث في األحالب  

التوحد والخوف نه " شعور غامض غير سار بأي كتابه الطب النفسي المعاصر عل حمد عكاشة فأويعرفه 

مصحوب عادة ببعض االحساسات الجسمية خاصة زيادة نشاط الجهاز العصبي الالإرادي   ،والتحقير والتوتر

. (134،ص1991عكاشة،  عور بالفراغ في فم المعدة." )مثل الش ،ويأتي في نوبات متكررة  

نه "انفعال مركب من الخوف وتوقع الشر والخطر والعقاب "أعزت راجح القلق على حمد أكما يعرف   

(493، ص1968عزت راجح،  )  

نه "خبرة انفعالية غير سارة يعاني منها الفرد عندما يشعر بخوف أوأي  على جالشوري بينما تعرفه     
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 شامل مستمر نتيجة توقع خطر فعلي و هو حالة توترأ ،ن أن يستطيع تحديده تحديدا واضحادو  ءشي تهديد من

الشعور ، عدل التنفسعراض نفسية جسمية مثل ازدياد مأو ،ويصاحبها خوف غامض ،و رمزي قد يحدثأ 

ي، جالشوري )  وفقدان الشهية" . ازدياد عدد ضربات القلب ،عدم النوم العميق، من البولاالكثار ، باالختناق

.(138، ص 2002  

نه "توتر شامل ومستمر نتيجة تواجد تهديد خطر فعلي أو رمزي قد يحدث أهران بالم ز ويعرفه حامد عبد الس

.(484ص،2005زهران، نفسية وجسمية .") ويصاحبها خوف غامض وأعراض  

حد االنفعاالت الطبيعية التي يشعر أنه :"أسباب والعالج( على في كتابه عصر القلق )األ ربينيطفي شويعرفه ل

تفسيره، وهو أحد  داخلنا وقد ال يمكن لنا حساس داخلي ذاتي نستقبله فيإوهو  ،بها الفرد في ظرف ما

. (22ص، 2007،ربينيش ), النفور والقرف."لمير مرغوب به مثل األالغالسلبية  االنفعاالت  

نجد أن الباحثين والمفكرين اختلفوا في إعطاء ، ن التعاريف الخاصة بموضوع القلقمن خالل ما سبق ذكره م

ي ومنهم من ربطه له وذلك لتعدد المقاربات فمنهم من ربطه بالحدث أو الواقع أو الشعور الداخلتعريف موحد 

و التخيل .أبالخوف المتوقع   

ذاتي يتميز بمشاعر حساس مؤلم إفهو  ،جرائيا للقلقإلتعاريف يمكننا أن نقترح تعريفا على هذه ا طالعاالبعد 

حدوث أمر ما".، وهو خبرة انفعالية لتوقع واالنزعاجالضيق   

:نواع القلقأ ثانياــ  

ددت لذا فقد تع  ،معينةع القلق النفسي حسب ضوابط نفسية نواأموعة من العلماء إلى محاولة حصر ذهب مج

اقسام وهم على التوالي  4قسمه الى  1998نواع القلق حيث نجد أحمد محمد عبد الخالق في كتابه قلق الموت أ  
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نواع القلق يعرفه " تمبلر " على أنه حالة انفعالية عير سارة يجعل بها تأمل الفرد أنوع من  هوــ قلق الموت:1ــ2  

 في وفاته هو .

ـ ويعرفه هولتر على أنه استجابة انفعالية تتضمن مشاعر ذاتية من عدم السرور واالنشغال المعتمد على التأمل 
.   الواقع أي مظهر من مظاهر العديدة المرتبطة بالموت   

عرفه "جاندا " و "أوجاندي" على أنه توقع العقاب خارجي غير محدد نتيجة لخرق ــ قلق الجنس:2-ـ2

حال يمكن أن يسير بشكل كما يدركها الشخص وعلى كل  ،المستويات الجنسية المعيارية )الهموم المتسلطة(

لعوامل النفسية ير إلى أهمية اكما قد يش ،نواع المخاوف والهموم المتصلة بالجنس في الحالة السويةأأسهل إلى 

الخ... الجنسي ضطرابات النفسية الجنسية كالبرودحداث االإوخصوصا القلق في   

القلق االجتماعي: ــ3-ـ2  

اقف االجتماعية لنوع من القلق كما يتضح من اسمه بالمو اهذا يقصد به قلق الحديث أمام الناس ويتصل 

، كما نوع بتمرينات االسترخاءالهذا عامة من الناس ويعالج  ،حاديث أمام الجمهورالخاصة بإلقاء األ  

BITA        وهي توقف تأثير االعصاب السمبتاوية على القلب 15ت  موجا يمكن عالجه بالعقاقير التي توقف  

أنها تعالج المصاحبات الجسمية ال النفسية للقلق وفي الوقت نفسه ال تحدث حالة من  ،ومن مزايا هذه العقاقير

سكينة .ال  

ــ قلق االمتحان : 4ــ2  

حيث تثير هذه المواقف في الفرد  ،ختبارمرتبط بمواقف االبقلق التحصيل وهو نوع من أنواع القلق  احيانأويسمى 

جابة على وكذا قدرته على اإل ،نمتحاكير العميق عن صعوبة االشعور بالخوف والهدم وذلك من خالل التف  
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ويتولد قلق االمتحان في عمر مبكر نتيجة االتجاهات المختلفة سواء من ،جيدة سئلة والحصول على نتائجاأل   

 ص ، ص1998عبد الخالق،  ائع لدى جميع التالميذ.)و الوالدين واالطفال اآلخرين وهو شأجهة المعلمين  

(.27ــ26  

لى نوعين وهما : إالقلق  تقد قسم اأما مجدى أحمد محمد عبد اهلل نجده  

موضوعي:القلق ال ــ1ــ2  

ومن أمثلته شعور الفرد  ،قرب إلى الخوف ذلك ألن مصدره يكون واضح المعالم في ذهن المصابأهذا النوع 

ثناء سيره في الطريق .أ( مثال إذا ما اقتربت منه سيارة بالقلق )الخوف  

وكل ما هنالك ، مصدره أو علتههذا النوع اآلخر من القلق ال يدرك صاحبه ــ القلق المرضي أو العصابي : 2ــ2

.(149، ص 2000محمد عبد اهلل، ) العام ( غير محدد. )  أنه سيشعر بحالة من الخوف الغامض المنتشر  

 ثالثاــ مراحل القلق :

نوبات حيث يمر بسبعة مراحل ابتداء من مرحلة ال ،يعتبر القلق حالة من التوتر والضغط الشامل والمستمر

رض هذه الفترات بشيء من ونحن سوف نحاول ع ،مرحلة االكتئاب لىإويتبور عبر المراحل االخرى وصوال 

  .التفصيل

ــمرحلة النوبات:1ــ3  

هر وتتخذ النوبات صورا إن المرض يبدأ بهذه الطريقة ، نوبات قصيرة من االعراض دون إنذار أو سبب ظا

                                                                                                  .كثيرة منها
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 ـــ خفة الدماغ أو الدوخة .

فقدان التوازن واألرجل الرخوة ـــ االعتماد المنذر ونوبات الدوار، أو نوبات الدوار قد يشعر بعض المرضى ب

الهالمية، يشعر بصعوبة التنفس كذلك خفقان القلب، وهو يصيب الغالبية العظمى من المصابين بمرض القلق  

) أي االحساس بضربات القلب( كذلك اآلم الصدر والضغط عليه، واالحساس بغصة الحلق إلى جانب التنميل 

ثلثا أولئك المصابين بمرض القلق يتكون من هذه األعراض، كذلك والخدر التي تنتشر في أجزاء من الجسم، و 

مع توهج الحرارة أو الهبوب الساخن إلى جانب الغثيان، اإلسهال، الصداع وما يصاحبه من اآلم وخاصة 

( . 109،ص1997وهبي، لطية واألفعال القهرية.) الخلد ،النوبات المتكررة المزمنة وكذلك االفكار التس  

  الهلع: مرحلة ــ2ــ3

نوبات في األسبوع أو تقل، وتبدأ موجة الهلع عالية  4ذ قد يصل إلى إ ،ى آخرتختلف مدة النوبة من شخص إل

 النوبة شديدة، لدرجة أن االشخاص الذين يمرون بها تظل عالقة في أذهانه هناك فترة زمنية بعيدة قد حدثت فيها

االشخاص إلى )أدباء( كبار قادرين على )الغوص ( قليال إلى قد تحول بعض  ،بل إن المرور بتجربة ) الهلع (

 داخل نفوسهم، ونذكر كافة األحاسيس والمشاعر واالضطراب الفكرية والوجدانية والسلوكية التي أنتابهم آنذاك.

 ــ إذ تشعر في نوبات الهلع باآلتي .

للغثيان  بح مثيراكل شيء تراه يص ،وبدون توقع  يفلت من تحت السيطرةــ تشعر أن كل شيء   

 ــ الدوخة وخفة في الدماغ .

ختالل التوازن .... ويمكن أن تقع على االرض .اــ  

 ــ قصور حاد فب التنفس وأن دفقات الهواء دخلت ولن تعود أو خرجت ولن تعود.

   تصبح السيقان هالمية ولم تعد بنفس القوة التي كاتن عليها  وال تكون قادرة على حملكـ ـ
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ضاءة تزداد حدة وأن كل شيء وأن كل شيء محرض وفضيع.صوات تزداد حدة واإلتشعر أن األ ــ  

ــ مرحلة توهم المرض :3ــ3  

هنا تسيطر على الشخص فكرة أنه مريض وأنه مثال يعاني من أمراض معينة ، ويهيأ نفسه للذهاب إلى الطبيب 

نون تتأكد لديه، ويظل قلقا حتى يتم عرض فإذا طلب فحوصات أو الرسومات أو التحاليل فإن مثل هذه الظ

التقارير على الطبيب ويظل متوقعا النتيجة السيئة، والقول الذي كان ينتظره منذ زمن وعندما يخبره الطبيب أن 

حالته جيدة يأخذ هذه التقارير مرة أخرى الى طبيب آخر، حتى إعالنات التلفزيون التي تتحدث عن ارشادات 

ن يفسرها وكأنه المعني الوحيد بها، مثل ضرورة غسل اليدين الجيد قبل األكل أو صحية يجد نفسه مضطر أ

تجنب التدخين  لإلصابة بالسرطان، وهنا تراوده فكرة البد أنه قد اصيب بالمرض ...ويبدأ رحلة التحليل 

ها تمثل مرحلة والفحوصات بحثنا عن هذا " السرطان " الموهوم إال أن ما يميز هذه المرحلة )توهم المرض (، أن

هتماماته من عضو لدى مرض القلق ....وقد تضل المريض منشغل بسالمة عضو معين وقد ينتقل تفكيره أو ا

لى اخر.إ  

ــ المخاوف المرضية المحدودة : 4ــ 3  

وتكون هذه المخاوف غير متوقعة  ،في الغالب ــ قد يصابون بنوبات متكررة من المخاوف ـإن المصابون بالقلق ـ

ومع كثرة االشياء التي أصبح يخاف منها و يتجنبها ويخشاها، تشتت قدرته الذاتية ويشعر انه عاجز، ويحاول 

اقناع نفسه أن الشيء الذي يخشاه هذا لن يضره، ولكن بدأت تسيطر عليه الفكرة، كما أن المخاوف تتحدد بدءا 

ن كان هؤالء اآلخرين لن يضروه، وهو يعلم ذلك جيدا والمخاوف من الخوف من الريح والرعد والم طر حتى وا 

ك عموما مرحلة يحاول من خاللها الشخص أن يجعل )الالمحدود( محدود والالمعين معين والهائم مقيد .... ذل  
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ـ ــ 61ص ص، 1905غانم،  أن تكون المخاوف محددة. )طليقا ... لكن البد  االن القلق قد يكون حرا هائم

63).  

:المراحل المرضية االجتماعيةــ  5ــ3  

إن المخاوف المرضية التي يتم اكتسابها بمرور الزمن تزيد كلما زادت المواقف التي تحدث فيها نوبات الهلع 

كثر وأكثر من المواقف، وهم حين يحاولون تجنب الفزع أأنواع التلقائية، ويتعلم الضحايا أن يربطوا بين النوبات و 

 تعرضوالنوبات تجدهم يتجنبون ويتحاشون كل المواقف المرتبطة بها، بل أن المريض قد يتفادى المواقف التي 

لضغوط بسيطة ومتوسطة، إذ أنه يخشى أن تكون المواقف الضاغطة البسيطة سببا في زيادة تعرض جسمه 

يسرى مثل ذلك الهلع في تلك المواقف كما توقع سابقا وينتهي األلم باشتداد خوفه من هذه وعندما  لنوبة الهلع،

المواقف ويؤدي إلى ظهور نوع جديد من المخاوف المرضية، إن ظهور المخاوف المرضية ال يرتبط ببساطة 

ولى غذا كاتن متقاربة بالمواقف التي يصاب فيها هؤالء المرضى بنوبات الهلع التلقائي فقط، فنوبات المرحلة األ

متعددة شديدة سيئة إلى درجة كافية يمكن أن تسبب المخاوف المرضية بنفس الطريقة التي تحدث بالضبط في 

 المنذر حالة نوبات الهلع، ومن الراجع بصفة خاصة أن تسبب هذه المخاوف المرضية نوبات الدوخة واإلغماء

ر بعض المرضى أن المخاوف المرضية بدأت بعد ظهور أمثال وعدم التوازن واستغراب الواقع واالختناق، ويقر 

هذه النوبات من األعراض، ولكن قبل ظهور نوبات الهلع التلقائي وحينما يبدأ الهلع يؤدي هذا األمر الى سرعة 

العملية عادة، ومهما يكن من شيء فإنه يمكن بصفة عامة أن نقول هناك تطور مضطردا تحدث فيه نوبات 

قائية، أو نوبات الهلع أوال ثم تظهر المخاوف المرضية فيما بعد ذلك، فالمخاوف المرضية تظهر األعراض التل

أثناء واحدة من المرحلتين األوليين أو قد تظهر في كلتيهما، هاتان المرحلتان األوليان هما اللب، أما المراحل 

مضاعفات تظهر نتيجة ذلك اللب. التالية فهي  
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بسبب المخاوف المرضية:ــ التجنب الشامل 6ــ3  

كلما أستمر المريض في معاناة نوبات أكثر من القلق غير المتوقع نراه يكتسب عددا أكبر من المخاوف 

المرضية أو الفوبيا، ونجد أن عددا أكبر من المواقف قد أصبحت تؤدي إلى القلق المتوقع فيتجنبها، وهكذا يزيد 

كلما أزمنت نوبات الهلع  وكلما تقاربت اشتدت في حدوثها، وأزداد القلق وتنتشر المخاوف وتقل الثقة بالنفس و 

عدد المخاوف بل قد يبلغ االنسحاب عند المرضى في بعض األحيان حدا كامال بحيث نرى المريض يحسب 

 نفسه في غرفة واحدة من غرف منزله.

ــ االكتئاب: 7ــ3  

القدرة على تحمل  ممع تقدم العجز وانعداين مكتئبين ليس من المدهش أن يصبح ضحايا هذا المرض متشائم

الحياة، أو العدل أو المسؤولية العائلية أو العثور على عالج فعال، ويمر أغلب المرضى خالل مراحل من 

  ل وانعدام الجدارةاالكتئاب أو اإلحساس باالنقباض أو األسى، الشعور بالذنب، وضياع الرجاء و فقدان الحو 

المتشائم حتى نحو االشياء التي بنظر إليها بنظرة إيجابية، وليست هذه المشاعر دائمة كما يخيم االتجاه السلبي 

  لى شل النشاط وسيشيع الشعور المفرط بالذنب بنوع خاص.إحيانا أادة ولكنها تأتي ونذهب كاألمواج في الع

يستمر فترة أسابيع أو  وقد يختفي عند البعض بصورة غامضة كي  يمكن أن ،حياناــ وقد يشتد أحيانا وقد يخفق أ

ن جديد في التقدم الطبيعي شهور أو سنين ولكن األغلب كثيرا ما يعود فيما بعد وتبدأ المراحل م

(.76ــ 73، ص ص 1988شيهان،).  

دفعة واحدة بل ــ هكذا يتضح من خالل العرض الموجز السابق، كيف أن )جبال القلق ( ال تهجم على الشخص 

 وقد يمنع حدوث الكارثة.) ن الوعي يمثل هذه العالمات المنذرةإفي حذر ومراوغة وصمت .... ولذا فليه إتتسلل 

(.84، ص1905غانم،   
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ق:سباب القلأ رابعا ــ  

إن لكل ظاهرة سبب، وكما هو الحال بالنسبة لالضطرابات النفسية األخرى فإن للقلق كذلك أسباب وعوامل   

:يأعراضه وهي كاالتمرتبطة تترافق مع ظهور   

ستعداد الوراثي: اال ــ1ــ4  

تلعب الوراثة دور كبير في اإلصابة بالمرض وخاصة االقربين مثل الوالدين، وأحيانا اقاربه األخرين يعانون من 

دل على أهمية عامل نفس القلق وهذا يدل على اضطراب البيئة التي نشأ فيها المريض وبقدر ما ي

( .70، ص2010الصيحان، الوراثة.)  

:ــ العمر2ــ4  

يعد السن ) التقدم في السن( سببا من أسباب ظهور المرض، حيث يزداد القلق مع عدم نضج الجهاز العصبي 

في الطفولة وكذلك ظهوره لدى كبار السن، فيظهر القلق بأعراض متنوعة فتكون عند الطفل مختلفة عن 

أما عند البالغ فيكون القلق شعوره  ظالم أو حيوانون الخوف على شكل الشخص البالغ، فمثال عند الطفل يك

بعدم األمن واالستقرار والخجل، وعادة تصنف هذه األعراض في المراحل القادمة من سن الشخص الذي يعاني 

ملة ويمثل القلق واحدا من أهم االضطرابات النفسية المحت ،مثال في مراحل اليأس والشيخوخة من هذه الحالة،

  .ات الوظيفيةكنتائج لالضطراب

االستعداد النفسي العام: ــ3ــ4  

تعتبر بعض الخصائص النفسية سبا في ظهور القلق، حيث يظهر ذلك من خالل الشعور بالتهديد الداخلي أو 

 الخارجي الذي تفرضه بعض الظروف البيئية، وكذلك التوتر النفسي الشديد والشعور بالذنب والخوف من العقاب
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       وتوقعه وتعود الكبت وعدم تقبل الحياة، كما يؤدي أيضا الى القلق )بما يسمى  الكبت( . 

تعتبر العوامل االجتماعية وفقا لغالبية نظريات علم النفس من المثير األساسي للقلق  العوامل االجتماعية: ــ4ــ4

الحضارية والثقافية والبينية المشبعة وتستعمل هذه العوامل مختلف الضغوط كاألزمات الحياتية، والضغوط 

، واضطراب الجو األسري  وتفكك األسرة وأساليب التعامل الوالدية خوف والحرمان والوحدة وعدم األمنبعوامل ال

 الفاشلة منها الفشل في الحياة، مما يؤدي إلى الفشل الدراسي والمهني والزواجي.

ــ مشكالت الطفولة والمراهقة و الشيخوخة :5ــ4  

حيث تنشأ هذه المشكلة من ذكريات الماضي والطرق الخاطئة في تنشئة وتربية الطفل، مثل زرع التسلط والقسوة 

والحماية الزائدة واضطراب العالقات الشخصية مع األخرين والتعرض لألزمات الحادة، في مجال العمل أو 

 لتعب والمرهاق الجسمي واالطفولة واإلنسية الضارة خاصة في التعرضات الجأو تربويا و  العالقات العاطفية،

،  2009حسين فرج ،  وبعده عن دينه الصحيح.)سباب المؤدية للقلق هو غفلة االنسان ولكن يبقى من أهم األ

(.150ص  

:ـ أعراض القلق خامسا ـ  

أغلب العلماء على هاذين  تفقاحيث  تشتمل أعراض القلق الجانب الفيزيولوجي الجسمي والجانب النفسي،

  الجانبين واختلفوا قليال في تحديد محتوى هذه األعراض الجسدية والنفسية التالية:

عراض الجسمية :األ ــ1ــ5  

 ــ سرعة ضربات القلب.

   ــ النهجان .
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.ــ الشعور بالتعب   

 ــ فقدان القدرة على االقبال على الطعام وضعف الشهية.

والقيء .ــ الشعور بالغثيان   

سهال .كثرة التبول الشعور باإلمساك أو كثرة اإل ــ  

 ــ الشعور بطنين األذن واضطراب في السمع .

ــ توتر الدورة الشهرية عند النساء والشعور بالضعف الجنسي عند الرجال والبرود الجنسي عند النساء. )سيد 

(.270، ص 2003صبحي،   

أعراض نفسية : 2ــ5  

من الهلع التلقائي  نوبة ــ  

 ــ االكتئاب وضعف االعصاب .

 ــ عدم القدرة على االدراك والتمييز.

 ــ نسيان االشياء واالختالط التفكير .

(30، ص2008السيد عثمان،  زيادة الميل الى العدوان . )ــ   

مستويات القلق: ـ سادساـ  

ر بدرجات مختلفة يمتد ما بين القلق البسيط الذي يظه ،نسانلى وجود القلق في حياة األإعديدة تشير الدراسات ال

مستويات  3والقلق الشديد الذي يظهر على شكل الرعب والفزع حيث توجد  ،غير ذلك أو في شكل إشغال البال

 القلق وهي:
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ــ المستويات المنخفضة للقلق : 1ــ6  

ا تزداد قدرته على مقاومة اث الخارجية كمالفرد وترتفع لديه الحساسية لألحد قلقيمتاز هذا المستوى بزيادة  

لهذا يكون القلق و ، في البيئة التي يعيش فيها الفرد ويكون الفرد في حالة تحفز لمواجهة مصادر الخطر ،الخطر

لى إنذار لخطر وشيك الوقوع .إشارة إفي هذا المستوى   

:للقلق  المستويات المتوسطة ــ2ــ6  

حيث بفقد السلوك مرونته وتلقائيته و يستولي الجمود بوجه عام على  ،يصبح الفرد أقل قدرة على السيطرة

وبالتالي يصبح ،ات األولية االكثر ألفةوتكون استجاباته وعاداته هي تك العاد ،تصرفات الفرد في مواقف الحياة  

ناسب في المك جهد المبذول للمحافظة على السلو وتنخفض القدرة على االبتكار ويزداد ال ،كل شيء جديد مهدد 

 مواقف الحياة المتعدد.

ــ المستويات العليا للقلق:  3ــ6  

ساليب أكثر بدائية  ألى إويحدث نكوص ، السلوكي للفردنهيار للتنظيم او  اضمحاللفي هذا المستوى يحدث 

 ، ص2009حسين فرج،  ) كبير في هذه الحالة. نخفاضاحدث ي ،حيث ينخفض التآزر والتكامل 

(.146ــ145ص  

 سابعاــ النظريات المفسرة للقلق:

التوجيهات النظرية المتنوعة  لىإيرجع هذا التعدد أو االختالف و  ،تعددت النظريات المفسرة الضطراب القلق 

لى الرغبات في إالعامل الوراثي وهناك من يرجعها فهناك من يرجعها الى  ،ضطرابالتي تهتم بتفسير هذا اال

من جانبة دراكات سلبيإلى إأن القلق يرجع لى إوهناك من اتجه  ،ى تعلم خاطئها الالالشعور وفريق آخر يرجع  
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:هم هذه النظرياتأى ذلك سوف نعرض الشخص وبناء عل   

ــ القلق في النظرية السلوكية: 1ــ7  

والسلوك جماال على عملية التعلم ويؤكدون بأن االنسان يتعلم القلق والخوف إيرتكز السلوكيون الراديكاليون  ــ

 المرضي كما يتعلمه السوي .

قتران بين المثير الشرطياى أن عمليات التعلم تتم عن طريق وائل من السلوكيون أمثال : واطسن علويرتكز األ ــ  

       وبالتالي يستجيب الفرد لظاهرة الخوف والقلق ويصبح الخوف والقلق يالحظ أن المثيرات ،والمثير الطبيعي

كثر اثارة للقلق او هي األ واالكثر شبها بها ،لتي تعلم الكائن الحي أن يخاف أو يقلق منهاالمتشابهة لتلك ا 

.الخوف  

كذلك يعرف القلق في التصور السلوكي  ،ستفاد الباحثون من تجارب بافلوف واستنتاجاته من مجال التعلمأوقد ــ 

لى أي خفض للقلق على أنه هدف له أهمية كما إحيث ينظر  ،ق بما أننا نجده كخبرة غير سارةبأنه دافع للتواف

 أننا نجده أن القلق يصبح مثيرا لميكانيزمات  متعددة التوافق.

حيث حاول السلوكيون الجدد الخروج  ،لى مفهوم القلق وفق للتصور في المدرسة السلوكيةإومع تطور النظرة  ــ

 كعوامل بسيطة بين المثير واالستجابة 

لم الذي يرتبط ونظرا إليه كنتاج لتوقع األ ،كتسابلر يعتبر دافعا مكتسبا او قابال لالــ القلق لدى دوالر مي

ويحدث القلق نتيجة الصراع بكافة أشكاله.ر، والعمليات الداخلية من جانب آخ ،بالمثيرات الخارجية من جانب  

ومصدر للتعزيز من ة فهو دافع من ناحي ،نظرية السلوكية يقوم بعمل مزدوجــ ومن الواضح أن القلق في ال

المثير قتراناالقلق بأنه استجابة اكتسب نتيجة ومن الممكن تلخيص وجهة نظر السلوكيون في  ،الناحية االخرى  
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البيئية وأهمها على هذه النظرية تركيزها المبالغ فيه على التعلم والمحدداتلمحايد بمثير وقد عاب الكثيرون و ا   

للعوامل البيولوجية.   

ــ القلق في النظرية االنسانية: 2ــ7  

لمستقبل وما قد نسانية امتداد للفكر الوجودي والذي يرى االنسانيون أن القلق هو الخوف من اتمثل المدرسة اإل

ولهذا المثير االنساني للقلق كما يرون هو  ،نسانيتهإنسان أو تهدد وجود اإل حداث تهدديحصل بجملة من األ

حتمال حدوث الفشل في أن يحيا اوخوفه من  ،سلوب حياتهأختيار اهدافه وفشله في ي تحقيق أفشل الفرد ف

وفي لحظة ما يزداد قلق االنسان  وأنه هو الكائن الوحيد الذي يدرك أنه سوف يموت يوما ما ،التي يريدها الحياة

ذا تقدم به السن إأو  ،بمرض الستفادة منه فقد بعض من قدرته وطاقته العتدال في الصحة أو اصابته ذا ما إ

مه.انخفاض عدد الفرص المتاحة أما حيث يعني ذلك  

سلو أن الكائنات الحية البشرية تهتم احيث يعتقد م ،وروجرز ولهم من يمثل هذا الفكر كل من ماسـ ولعل أ

حول وعلى هذا االعتقاد وضع نظرية الشهيرة  ،بالنمو بدال من عملها على تجنب االحباطات أو اعادة التوازن

سان يشعر ناإل نيؤدي الى القلق كما يرى روجرز أ إال أن عدم تحقيق هذه الحاجات يمكن أن ،هرم الحاجات

وباختصار  ،ة وبين الذات المتتاليةمكانيته وطموحاته أو بين الذات الواقعية الممارسإبالقلق حيث يتعارض بين 

يشه الكائن العضوي وبين مفهوم الذات.فإن القابلية للقلق تحدث عندما يكون هناك تعارض بين ما يع  

ــ القلق في النظري المعرفية : 3ــ7  

كما يرى ، ر من طريقة حتى للحالة الواحدةـ تعتبر النظرية المعرفية أن تعرض االنسان للقلق يمكن تفسيره بأكث

أن عملية  اعتبارعلى حداث بالطرق التي يتوقع فيها األه لعمليات التي يقوم بها الشخص توججورج كيلي أن ا

 بين أن القلق انفعال يظهر مع تنشيط الخوف الذييرى بيك قبل، توقع وخوف من المست ملية ع الإالقلق ليست 
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معوقة للمريض  ويرى أن أعراض القلق والمخاوف تبدو ،ا عن تقويم أو تقديم لخطر محتمليعتبر تفكيرا معبر 

عبر من نفسها من خالل تكرار التفكير المتصل بها وانخفاض وموضوعات الخطر التي قد ت ،الذي تسود تفكيره

لمحدثة للقلق لى تعميم المثيرات اإحيث يؤدي  ،القدرة على التمعن أو التفكير المتعقل فيها وتقويمها للموضوعية

مفهوم الخطر  أو تباه المريض يبدو مرتبط بتصورفان ،لى ادراك أي مثير أو موقف كمهددإلى حد الذي يؤدي إ

لى عمليات إكرة فإنه يفقد كثيرا من القدرة على أن ينتقل ف ،الدائم بالمثيرات المتصلة بالخطرع انشغال البال م

الحقيقية. خطارلى المآسي واألإالغ فيه مع الميل خرى خارجية فموضوع الخطر مبألى مثيرات إخرى داخلية أو أ  

ــ القلق في النظرية النفسية الدينية :4ــ7  

نتهك الشخص فيهألى الشعور بارتكاب خطأ إأي  ،لى الخطيئة )ذنب أو إثم (إع المدرسة أن القلق يرجهذه  ترى  

نا األالشعور يهدد  اوأن هذ ستحقاقواالفي صورة فقد الشعور بالقيمة  ن الشعور يبدوإ ،مبادئ الخلق أو الدين 

.صاحبها يعيش في قلق دائم ومستمرالخلقية االمر الذي يجعل   

تي : عندما ب هذا المفهوم يحدث على النحو األهذه النظرية بنظرية الخطيئة في العصاب وأن القلق حسوتعرف 

وهذا ما ذهب اليه كير  ،عمال مارسها الفرد فعالأال يقوم بها يشعر بالندم على أن ى يقوم الفرد بأعمال كان يتمن

لى أن إنسان منذ بدء الخليقة كما ذهب إلاكيجارد  في تعريفه للقلق حيث ذكر أنه ."انفعال فطري مغروس في 

 باهلل ") يماناإلطريق  ال عنإيمكن التغلب على ذلك  القلق وال لىإي الى الخطيئة وأن الخطيئة تؤدي القلق يؤد

(.143ـ135، ص من 2013مكتري،   

ــ  نظرية التحليل النفسي : 5ــ7   

ة للقلق وأكثرها تأثيرا وقد كان لهذا النموذج تأثير هائل يعد نموذج التحليل النفسي واحدا من أقدم النماذج المفسر 

   ولقد ،كلينيكية والممارسات العالجيةثة مساهما في كل من المصطلحات اإلعلى الفكر العربي والحضارة الحدي
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ريات االرتقائية لى الدور المحوري للقلق في ديناميات  الشخصية والنظإموند فرويد أول من لفت االنتباه كان سيغ

 هتماملالومن المثير  ،مارسة العالجيةساسية في المحدى الدعائم األإفإن فرويد يعتبر القلق  ،وفي حقيقة االمر

ة من عانى بصفة شخصي نهألى إيجة من خالل خبراته الخاصة نظرا أن نالحظ أن فرويد توصل الى هذه النت

هدئة ما يعانيه من يضا تناول الكوكايين لتأعتاد أطارات" واالكتئاب كما أنه والرهاب "الخوف من الق ،نوبات القلق

ويرى فرويد أن القلق شعور ينشأ تلقائيا كلما طغى على النفس وابل من المثيرات الشديدة التي  ،استثارة وتوتر

 حد االشخاص بالمحاولةأمثلما يقوم  ،ور أو القضاء عليهشع, والقلق واليمكن السيطرة عليها والتخلص منها

ن أن القلق يمكن أيعتقد فرويد  طار هذا السياقإلم وفي مثل الجوع والعطش واأل ،ع المماثلةلتقليل الشعور بالدواف

لمواجهة شخاص لتعلم طرق جديدة دافعية األ استثارةن معه من شأنه ذا ما كان االنزعاج الذي يتزامإيتعامل معه 

 ومع ذلك فإن الشعور بالقلق الشديد والمزمن في ظل عدم وجود مصدر واضح للتهديد أو ،تحديدات الحياة

 ( في محاضراته1949شار فرويد )أوقد  ،را غير طبيعي بصفة عامةمأالخطر أو الظروف البيئية يعتبر 

والتي تمثل  شخص القلق معهتعامل ال نه يمكن فقط من خالل تقييم مصادرألى إ ،التمهيدية في التحليل النفسي

ذا كان الهروب أو الدفاع أو حتى إيمكن للشخص أن يقرر في ضوئها ما و  ،نقاط قوة له مقارنة بحجم التهديد

 1966المعرفي  هو افضل وسيلة للتعامل مع القلق وهذه المفاهيم تماثل بوضوح نموذج االزاوس ،الهجوم

عل الدقيق بين عمليات وئه أن يتعامل مع القلق يعد نوعا من التفاللضغوط واالنفعاالت والذي يرى في ض

(.11، ص2016زيدنر،  )ولية )درجة التهديد( والثانوية )توافد مصادر التعامل (.التقسيم األ  

:ـ المحكات التشخيصية للقلقثامنا ـ  

القلق كاالتي: يصنفحسب الدليل األمريكي التشخيصي واإلحصائي الرابع لتصنيف االضطرابات النفسية،   

ــ قلق وانزعاج شديد )توقع ادراكي( يدور حول عدد من األحداث والنشاطات يستمر حدوثه أياما عديدة ال تقل 
 عن ستة اشهر.
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 ــ يرتبط القلق واالنزعاج ــ على األقل ــ بثالثة من األعراض الستة التالية:

ه على حافة الهاوية.ملل أو شعور بالضيق وأن الشخص يشعر كما لو أن أ ــ  

سهولة الشعور بالتعب واإلرهاق من أقل مجهود. ب ــ  

دراك العقل )من الداخل( وكأنه قد أصبح )خالي الوفاض(.ج ــ  صعوبة في التركيز وا   

سرعة وسهولة االستثارة .د ــ   

وتوتر. الشعور بشدة العضله ــ   

المعاناة من صورة أو اكثر من اضطرابات النوم.و ــ   

ال يرتكز القلق والمعاناة حول إحدى خصائص اضطرابات المحور األول األخرى مثل : مثل القلق من ــ 

أو الشعور بالحرج في المواقف االجتماعية )فوبيا اجتماعية( أو  التعرض لنوبة من الهلع )اضطرابات الهلع(

ب قلق االنفصال(، أو المعاناة االتساخ )اضطراب الوسواس القهري(، أو االبتعاد عن المنزل واألقارب )اضطرا

من مرض خطير )توهم المرض( أو أن يقتصر ظهور القلق وانشغال البال أثناء اضطراب الكرب الناتج عن 

 الصدمة.           

إن يؤدي القلق وانشغال البال أو األعراض الجسمية المصاحبة إلى معاناة اكلينيكية ملحوظة أو أن يخل ــ 

المهنية أو غيرها من الوظائف المهنية.بالوظائف االجتماعية   

و مرض جسمي مثل زيادة النشاط أمادة مخدرة( أن يكون االضطراب نتيجة مباشرة لتعاطي مادة )دواء او  ــ 

 ضطراب تشوه النمو واالرتقاء.)للغدة الدرقية أو أال يقتصر ظهوره على فترات اإلصابة باضطراب وجدانيا أو ا

(.28ــ27، ص ص2010غانم،  
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:تاسعاــ عالج القلق  

يتم عالج القلق عن طريق العالج باألدوية أو عن طريق العالج النفسي، ويكون إما باستعمال كل طريقة على 
وذلك بحسب حالة الفرد وشخصيته وفيما يلي لمحة  ،باإلضافة إلى العالج الجراحيحدى أو استخدامهما معا، 

 عن طريق العالج.

ويتم العالج النفسي بصفة عامة والمعالج   والمشاركة بين المريض يعتمد على التفاعل العالج النفسي:ــ 1ــ9 

وليست هذه الجلسات التي تصل مدة الواحدة منها قرابة  ،ت تضم المعالج والمريض والمواعظفي صورة جلسا

هذه في فإن القاعدة  ،الساعة بمجرد توجيه النصح والمواعظ من المعالج للمريض كما هو يتوقع البعض

 ستماعاالنه أ ،ن يتم ازالة حواجز القلق والتوتر لديه من البدايةأستماع لما يقوله المريض بعد اال الجلسات هي

فسي توزيع وقت ليه باهتمام بما يشعره بأن هناك من يهتم بحالته ومن القواعد الهامة في العالج النإواالنصات 

%توجيه بعض النصائح 10% وقت الحوار معه و20االستماع الى المريض و%70  الجلسات بحيث يخصص

) والمعالج معا . شباع عقب العالج واالرتياح بالنسبة للمريضومن المتوقع أن يحدث اال ،واالرشادات له

(.  271،ص،2007،نيبير شال  

وأفضل عالج للقلق هو العالج السلوكي وخصوصا في حاالت الخوف المرضي وذلك بأن نمرن المريض على 

االسترخاء والرياضة، أو تحت تأثير عقاقير خاصة باالسترخاء ثم إعطاءه منبهات أقل من أن تصدر قلقا أو 

ودون  سترخاءامواجهة موقف الخوف وهو في حالة  تسبب ألما ونزيد المنبه تدريجيا حتى يستطيع  المريض

يد ه فعال منعكسا سويا.)السظهور عالمات القلق، وهنا ينطفئ فعل المنعكس الشرطي والمرضي ويتكون عند

( .201،ص 2010، فهمي   

ــ عالج القلق بالدواء: 2ــ9  

  من األدوية التي تستخدم في عالج القلق مجموعة عقاقير المهدئة والتي يطلق عليها أحيانا المطمئنات وأهمها
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يضا ما يتداول في الصيدليات تحت اسم الفاليوم أالديازيام ومنها  :ومنها على سبيل المثالمشتقات البنزوديازين، 

وغيرها، حيث توجد في شكل   والكسوتانيل  وانبفانوزانكس المعروف لدى العامة من الناس ومنها أدوية اليبريوم 

دئ الذي تتركه على الجهاز العصبي أقراص وأحيانا شراب أو حقن والفائدة العالجية لهذه األدوية هي االثر المه

بما يخفف من القلق، كما أنها تسبب بعض االسترخاء في عضالت الجسم وتقليل التوتر المصاحب للقلق، 

عراض أتحسن فراز مادة االدرينالين عن طريق وقف نشاط هذه المادة جزئيا فتإدوية لزيادة وهناك بعض األ

لق .خفقان القلب ورعشة األطراف المصاحبة للق  

:ــ األدوية المضادة االكتئاب والقلق 1ــ2ــ9  

دوية المضادة لالكتئاب فيما يلي :ك قائمة طويلة تضم مجموعات من األهنا  

دوية ثالثية الحلقات : األأ ــ   

.تربتول ـ امبرامين ـ كلومبرامين امبتريبتيلين ـ   

دوية رباعية الحلقات:األب ــ   

 مابروتلين )لوديوميل(

:UAOI مثبطات احادية االمين جـ ــ  

فنرلينايزوكربوكسنرير.                                     ــ  

دوية حاليا نضرا ألثارها الجانبية المزعجة ولكن هناك دواء حديث من هذه هذه األ استخداموال يتم  ــ

 المجموعات يتم استخدامه حاليا تحت اسم اروكس .

السيروتونين :د ــ مجموعة منشطات مادة   

فلوكستين )بروفاك( , سرترالين )لسترال ( , فلوفكسامين )فافرين( , اوباروكستين :مثلتهاأـ ومن ـ

دوية المضادة للقلق.المجموعات الجيل الحديث من األ)سركسان( وتمثل هذه   
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دوية اخرى تستخدم في عالج القلق:أــ  2ــ2ــ9  

: فنالفاكس )اوكسور( ومنها أيضا ترازودون ـ بوسيرون وغيرها .مثالومن أمثلتها جيل األدوية الحديثة   

يتوم : ويعتبر من أهم االدوية في عالج االضطرابات الوجدانية، وحاالت االكتئاب الشديدة المتكررة حيث لــ ال

 يستخدم كوقاية من نوبات الهوس و االكتئاب على المدى البعيد.

اعدة في عالج بعض حاالت القلق و االكتئاب رغم أنها توصف ــ وهناك بعض األدوية تستخدم كوسائل مس

لعالج أمراض أخرى، منها مضادات الصرع ومن أمثلتها : كاربامازين )تجرتوي( فالبروات )دبياكين( كلونازيام 

(.263ــ 264، ص 2007)ريغتيل(.) الشرييني ،   

ـــ العالج الجراحي:3ـــ9  

نفسي المصحوبة بالتوتر الشديد واالكتئاب، والتي ال تتحسن بالعالج يوجد بعض الحاالت النادرة من القلق ال

النفسي الكيميائي أو السلوكي والتي تشل حياة المريض، هنا تكون الضرورة إلى العملية فتقطع األلياف العصبية 

مخ الموصلة بين الفص الجبهي في المخ  و التالموس، أو تقطع األلياف الخاصة باالنفعال الموجود في ال

ويصبح الفرد غير قابل لالنفعال، وقد دلت األبحاث على أن  نفعالباالائية الخاصة الحشوي فتوقف الدائرة الكهرب

مرضى القلق النفسي ذوي مجرى الدم العادي في الساعد عند الراحة والعالي عند التعرض للشدة يتحسنون 

ساعد فإنهم عند الجراحة يستفيدون بها في العالج بالعالج الكيميائي، أما هؤالء ذوي الدم المجرى العالي في ال

.( .201، ص2010الكيميائي حيث أن نتائج العالج الكيميائي  متواضعة.)السيد فهمي ،  
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 خاتمة:

فالقلق النفسي من األمراض  القلق النفسي هو عصب الحياة النفسية حيث نجده في جميع األمراض النفسية،

يأدي الى المعاناة واأللم النفسي والجسدي باإلضافة انه يعمل على إعاقة الحياة الشائعة وله عدة اشكال، فهو 

 والنشاطات اليومية للفرد، فهو يستهلك طاقة اإلنسان النفسية الداخلية ويجعله أقل فعالية .

ي هذا فالبد من تفهم القلق وعالجه والتخفيف من أضراره، فيجب أن تتضافر الجهود إلجاد الحلول المناسبة له ف

، قلق مستقبل، قلق ه حيث ينقسم القلق إلى قلق الموتنواعأريف التي قدمت للقلق و الفصل عرضنا مختلف التعا

دية للقلق، وتعرفنا على اجتماعي، قلق الجنس، كذلك يمر القلق بعدة مراحل، كما عرضنا مختلف األسباب المؤ 

يات التي فسرت القلق حيث كل نظرية فسرت عراض التي يعاني منها مريض القلق، ومختلف النظر مختلف األ

القلق من وجهة نظرها، ومبادئها كالنظرية التحليلية والمعرفية والسلوكية واالنسانية والدينية، باإلضافة إلى 

مختلف المحكات التي يتبعها االخصائي في تشخيصه للقلق، وتناولنا مختلف عالجات القلق حيث يوجد هنا 

.خاء وعالج باألدوية وأهمها البنزوديازبين والعالج بالكهرباءعالج نفسي وخاصة االستر   
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 تمهيد

حلة المراهقة مرحلة حاسمة في حياة الفرد فهي من المحطات الحرجة في مسيرة نموه، تتميز بالتغيرات تعد مر 

المراهق إلى مشكالت الفيزيولوجية، االجتماعية، االنفعالية والعقلية، وغيرها تتخللها صراعات متعددة تعرض 

 التكيف مع الذات والمحيط الخارجي.

فالمراهقة تتميز كذلك بالسعي إلى االعتماد على الذات، حيث يحاول فيها المراهق البحث عن االستقالل الذاتي 

والتخلص من التبعية الكلية للوالدين واالنتقال إلى عالم أوسع أين الجدية واالحساس بالمسؤولية، فالمراهق في 

 هذه الفترة الحساسة يحتاج إلى الدعم من أجل تخطي هذه المرحلة بسالم وتحقيق ذاته وبناء هويته.

وبمأن المراهقة أحد محاور دراستنا سوف نخصص لها فصل، نحاول من خالله تحديد معنى مفهوم المراهقة 

لفرق بين المراهقة بالضبط، التعرض الى خصائص المرحلة، مراحلها، أنماطها كما نسعى لتوضيح ما هو ا

والبلوغ، والتطرق إلى المشكالت التي يعاني منها المراهقون ، والتعرض للنظريات المفسرة لها، وفي األخير دور 

 الوالدين خالل هذه المرحلة.
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تعريف المراهقة : ـــأوال  

ذلك أنهم اختلفوا في تحديد معنى يعتبر مفهوم المراهقة من المفاهيم األكثر تداوال بين علماء النفس والدليل على 

مفهوم لهذه المرحلة، ونحن انطالقا من هذه االختالفات سوف نحاول تحديد مفهوم المراهقة لغة وفي مرحلة ثانية 

 اصطالحا .

قال ابن منظور في" لسان العرب" في مادة رهق، ومنه قولهم غالم مراهق أي مقارب للحلم ، وراهق الحلم: قاربه 

سى والخضر: فلو أنه أدرك أبويه ألرهقهما طغيانا وكفرا أي : أغشاهما وأعجلهما . وفي التنزيل وفي حديث مو  

: أن يرهقهما طغيانا وكفرا. ويقال : طلبت فالنا حتى رهقته أي : دنا وأزف وأفد، والرهق: العظمة ، والرهق: 

وقاال األزهري: في هذه اآلية المرهق: العيب، والرهق: الظلم، وفي التنزيل: فال يخاف بخسا وال رهقا أي ظلما، 

اسم من اإلرهاق وهو أن يحمل عليه ما ال يطيقه، ورجل، ورجل مرهق : إذا كان يظن به السوء.)ابن 

(.2003منظور،  

ويعني هذا أن المراهقة كلمة مشتقة من فعل رهق، بمعنى قارب فترة الحلم والبلوغ، وقد تدل المراهقة على 

.العظمة والقوة والظلم   

ومن جهة اخرى تعني المراهقة بالالتينية الرجولة، Adolescence وهي االنتقال من مرحلة الطفولة الى مرحلة

وتعني المراهقة في قاموس الروس  "  سنة 17و 12ومن ثم فهي مسافة زمنية فاصلة بين عهدين أو بين فترتي 

Larousse "الفرنسي:   "  

وحياة الرجولة ، وتتميز بخاصية البلوغ ، ومن ثم تبدأ المراهقة في  الطفولةتلك الفترة الزمنية الفاصلة بين حياة 

عند الذكور12وفي سنة  عند البنات 10فرنسا من السنة   
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أما من الناحية االصطالحية نجد أن "ستانلي هول" وهو من أوائل الباحثين الذين أهتموا بهذا المفهوم فهو يرى 

ومرحلة عواصف وتوتر، حيث تتميز هذه المرحلة بالتغير وعدم االستقرار وال أن المراهقة مرحلة عصيان وتمرد 

يصل الفرد إلى النضج إال في نهايتها، ويشير مفهوم العاصفة والتوتر إلى أن المراهقة هي فترة مشاكل مشحونة 

لتواضع وبين بالصراع والتقلب المزاجي ، فهو يرى أن تفكير المراهق ومشاعره وأفعاله تتذبذب بين الغرور ا

سنة، فهي فترة مجهدة  24الى  12الفصيلة واالغواء والسعادة والحزن ، وتمتد هذه المرحلة بالنسبة إليه من 

( 38،ص2008شريم، الشباب الصغار أقوياء خلقيا )وعواطف متقلبة يخرج منها   

سدي تختلف من مراهق إلى ـــــ ويشير "هول" في تعريفه الى أن المراهقة هي مرحلة أزمة وعدم توازن نفسي وج

 أخر ومن مجتمع الى أخر في أشكالها وحدتها

ـــــ كما عرضها " كارل روجرز" على أنها فترة نمو جسدي وظاهرة اجتماعية ومرحلة زمنية وفترة تحوالت نفسية 

(374،ص2008سليم، سنة .) 20تمتد من البلوغ الى عميقة ، هذه الفترة   

يولوجية وجنسية مرتبطة بعوامل اجتماعية ونفسية .   فحسبه المراهقة فترة تغيرات ب  

في حين عرفها بول إسرائيل على أنها مرحلة من مراحل نمو اإلنسان الجسمي والعقلي، تكون بين مرحلة الطفولة 

 ومرحلة الرشد مفجرها هو البلوغ وما يحدثه من تغيرات جسمية وفيزيولوجية ونفسية .

(Abderrahmene,2011,p27) 

كما عرفها روجربيرون أو سماها بأزمة المراهقة ويعتبرها اختالل نظام التكيف بسبب التغيرات        ــــ   

الكثيرة والجذرية بصفة حتمية أن نجد الفرد نفسه بين ضرورة الخروج من الطفولة والمرور إلى مرحلة أخرى  

ما سيصبح اليه وكيف ستتكون ذاته بسبب البلوغ ، فيصبح الفرد في حالة اضطراب وعدم استقرار متشوقا إلى  
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وشخصية اخذ في هذا المسار نماذج يقتدي بها بشكل استعراضي بهدف جلب انتباه االخرين   

)Simoussi ,2011,p p13_14)  

ويعرفها حامد عبد السالم زهران: أنها مرحلة االنتقال من الطفولة إلى مرحلة الرشد والنضج فهي مرحلة تأهب 

تقريبا ،او قبل ذلك بعام أو عامين أو  19الى 12وتمتد في العقد الثاني من حياة الفرد من سن لمرحلة الرشد 

(289،ص1986زهران،  بعد  ذلك بعام أو بعامين.)  

يرى حامد عبد السالم زهران هذه المرحلة انها مرحلة عبور واستعداد لمرحلة الرشد .    

رحلة الطفولة وتنتهي مع بداية سن الرشد، وقد حدد عمرها ويشير زيان سعيد للمراهقة على أنها مرحلة تلي م

الزمني بالتقريب بين اثنى عشر إلى عشرين سنة تتميز بسرعة النمو، وظهور األعراض الجنسية وما يصاحبها 

(60ــــ59،ص ص2011سعيد، الكيمياوية والحيوية للجسم.) من تغيرات في العمليات  

فيها النمو محدثا تغيرات على الجسم .في نظره المراهقة هي مرحلة يتسار   

ــــ بعد االطالع على هذه التعاريف الخاصة بمفهوم المراهقة يمكننا اقتراح تعريف اجرائي لهذه االخيرة، حيث 

تعتبر مرحلة المراهقة مرحلة حساسة يمر بها الفرد أثناء نموه فهي مرحلة انتقالية وهمزة وصل بين مرحلتي 

المراهق فيها تغيرات على مستويات عديدة جسمية ، فيزيولوجية، انفعالية وعقلية وغيرها  الطفولة والرشد، يشهد

من التحوالت تصعب على المحيطين به فهمها ألن سلوكياته تكون مضطربة ويختلف ذلك من مراهق إلى أخر 

 بحسب طبيعة شخصيته والمحيط الذي يعيش فيه .

 ثانيا ـــــ خصائص المراهقة :

المراهقة بتغيرات متعددة في النمو حيث يمر المراهق بعدة مظاهر وتطورات على مستوى النمو تتميز مرحلة  
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)الجسمي و الجنسي واالنفعالي واالجتماعي ( كل هذه الخصائص سوف نتطرق إليها بالتفاصيل .   

ي :مســـــ النمو الج1ــــــ2  

والوزن والحجم وتغيرات الوجه، فالنمو الجسمي هو كل ما ويقصد به النمو في األبعاد الخارجية لإلنسان كالطول 

يمكن قياسه مباشرة في جسم اإلنسان، ولذا تعتبر مرحلة المراهقة إحدى مظاهر النمو الجسمي السريع االولى  

وتكون في الشهور التسعة األولى وستمر النمو سريعا في مرحلة الحضانة، إال أنه يأخذ في التباطؤ النسبي في 

سنة ويستمر سريعا لفترة تستغرق عامين ثم يتباطأ النمو مرة  11ـــــ10الطفولة ثم يسرع النمو فيما بين  مرحلة

أخرى وتبدأ المرحلة الثانية عادة قبل دور البلوغ الجنسي بسنة، ويستمر لمدة عامين مع مالحظة االختالف بين 

 الفتى والفتاة .

لوغ، هو زيادة إفرازات الغدد النخامية التي تساعد على النمو والمسؤول عن ظاهرة النمو السريع في دور الب

 باإلضافة إلى دورها المنظم للغدد األخرى)األدرينالية والجنسية والدرقية( التي تحدد نمو األنسجة ووظيفتها. 

النمو في الطول:  ــــ1ــــ1ــــ2  

ذاء مناسب يساعد على الطول والفرد ينظم هرمون النمو الطول، فإفراز كميات مناسبة منه مع صحة جيدة وغ

سم  2،6إلى الحد األقصى للنمو الطبيعي للطول ونقص إفرازه يؤدي إلى قصر القامة، فالمراهقة تزيد بحوالي 

في كل سنتين اللتان تسبقان الحيض وبعد الحيض تتباطأ سرعة النمو وتكون الزيادة السنوية طفيفة البنون يزيد 

فترة ما بعد البلوغ مما سبق يتضح لنا أن النمو الجسمي يسير متذبذب حتى سن  الطول لديهم بشكل أكبر في

عند البنون ، ثم تكون الزيادة ضئيلة . 17عند البنات و 15  

 

43 



 الفصل الثالث                                                                         المراهقة
 

النمو في الوزن :ـــ 2ــــ1ـــــ2  

أما عن الوزن فيالحظ أن الزيادة فيه ترجع إلى العضالت والعظام، حيث تكبر وتنمو وتصبح أكثر وزنا ويكبر 

 الهيكل العظمي بسرعة .

ـــــ القدرة الحركية :3ــــ1ـــــ2  

( عاما يكون المراهق قد توصل إلى قدر من النضج الجسمي ونشاط المراهق بزيد 16ـــ 15في فترة ما بين  )

من النوع البنائي، وهذا التطور راجع إلى زيادة إنتاج الهرمونات وطيعة النمو العظمي عند الوالدة البنات  ويكون

(121ـــ 119،ص  ص2006،دل بطيء مقارنة بالبنون .)عصامتزداد قدرتهم بمع  

أنهن ربما ــــــ وحينما نتحدث عن المراهقات المسعفات فأننا نعتقد أنهن يمرن بنفس خصائص هذا النمو إال 

يتميزن بخصائص جسمية، والتي قد تتمثل في ضعف جهاز المناعة وسهولة تعرضهن لألمراض جراء 

 االحباطات المتكررة التي تعيشها المراهقات المسعفات ونتيجة للقلق الدائم الذي ال يفارقها.

ـــــ النمو الجنسي :2ـــــ2  

ة المراهقة في النقاط التالية: ويمكن االشارة الى أهم مالمح النمو الجنسي في مرحل  

ــــ أن يشعر المراهق في بداية المراهقة بشعور غامض يشده لألخرين، ويعبر عن ذلك الشعور في البداية بالتعلق 

واالعجاب بأحد افراد جنسه وكثيرا ما يكون موضوع إعجابه زميل أكبر سنا أو احد المعلمين وليس من 

س الشعور بل قد ال ينتبه اليه وال يفصح المراهق عن مشاعره إليه.الضروري أن يبادله هذا االخير نف  

ــــــ يتجه المراهق بعد ذلك من االعجاب بأحد األفراد نفس الجنس إلى أحد أفراد الجنس األخر ليقع في حبه 

األخت وغالب ما يكون أقرب أفراد الجنس األخر لديه كأن يكون أحد األقرباء أو الجيران أو األصدقاء لألخ أو  
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وغالب ما يختار المراهق فتاة من سنه ليعجب بها، أما الفتاة قد تميل احيانا إلى أشخاص اكبر سنا مما يطابق  

 أقرانها من الذكور .

 ـــــ ينظر المراهق خاصة الفتى إلى موضوع تعلقه نظرة تقدير مبالغ فيه .

عن العالقات العاطفية الجنسية ـــــ ينتاب المراهق فضول ورغبة جانحة في اكتساب معلومات   

ـــــ الفتاة تكون اقرب الى الجانب العاطفي في العالقة وتكون في شكل رومانسي بينما الفتى يكون أقرب إلى 

 إدراك الجانب الحسي من العالقة بين الجنسين .

لنمو االنفعالي ــــــ في أواخر مرحلة المراهقة يكون المراهق قد حقق بعض الخطوات في النضج العاطفي وا

واالجتماعي، وهذا النضج يكون منسجما مع طبيعة نموه حيث يكون مستعد ألن يتزوج وله القدرة على تكوين 

(.240،ص2008أسرة.) كفافي،  

ــ من المعروف على الفتاة المراهقة أنها تحب جلب انتباه االخرين وخاصة الجنس اآلخر، فعند المراهقات 

جنس اآلخر واضح وذلك من خالل اقامة عالقات جنسية دون خوفالمسعفات فقد نجد ميلها لل  

أو استحياء ودون تحسب لعواقب تلك العالقات، كذلك قد تكون الفتاة المسعفة ال تستطيع كبح شهواتها ونزواتها 

الجنسية، ونعتقد أن السبب في ذلك قد يرجع إلى غياب دور الوالدين في التربية الجنسية في هذه المرحلة، كم 

نجد عند المراهقات المسعفات االهتمام الزائد بصورة الجسم وغالبا ما تكون طريقة اللباس غير محتشمة، كل هذه 

المظاهر التي نراها لدى هذه الفئة قد تبين لنا أهمية الرعاية الوالدية في تخطي هذه المرحلة والخروج منها 

 بسالم.

النمو االنفعالي : ــــ3ــــ2  

المراهق عن سابقي الفئات العمرية في نواحي هي:تختلف انفعاالت   
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 أـــ انفعاالت عنيفة :

 هذه المرحلة هي مرحلة انفعاالت عنيفة ، يثور فيها المراهق ألتفه األسباب .

نقصد بها عدم الثبات، حيث نجد المراهق ينتقل من انفعال إلى آخر في مدة قصيرة ب ــــــ االنفعاالت المتقلبة :

في حالة من الزهو والفرح والكبرياء ، ثم يتحول فجأة إلى حالة قنوط ويأس .كأن يكون   

إذا غضب المراهق لموقف ما فإنه ال يستطيع التحكم في انفعاله وغضبه، قد  ج ـــ عدم التحكم االنفعالي :

ح أيضا فيصرخ يصرخ، يرفس ويدفع األشياء ويقوم بتكسير األشياء التي أمامه، كما أنه قد يستثير في حالة الفر 

 ويقفز أو يقف على ساق واحدة أو يقوم ببعض اللزمات التي تدل على حركات عصبية .  

يتعرض المراهق أحيانا إلى حالة يأس وقنوط واألآلم نفسية، نتيجة لما يالقيه من د ــــ انفعاالت اليأس والحزن : 

وينشأ من هذا االحباط انفعاالت متضاربة احباط بسبب تقاليد المجتمع التي تحول بينه وبين تحقيق أمانيه، 

 وعواطف جانحة تدفعه في بعض الحيان إلى التفكير في االنتحار .

تتكون في هذه الفترة عواطف نحو الذات تأخذ المظاهر التالية : ه ــــ عواطف نحو الذات:  

أنه لم يعد طفال.ــــــ االهتمام بالنفس والعناية بالملبس، وبطريقة الكالم، ويبدأ المراهق يشعر   

(.39ـــ38ــــــ يبدأ في تكوين بعض العواطف تجاه الطبيعة، الرسم، الموسيقى، وغيرها من الهوايات.)كلير ،ص  

ــ أما بالنسبة للخصائص االنفعالية عند المراهقات المسعفات فإننا نتصور أنها تكون أكثر حدة مقارنة بالمراهقة 

ان موجه نحوى الذات من خالل توجيه ضربات في الجسم بسكين مع حالة العادية، حيث أننا نتصور لديهم عدو 

 االنفعال كتكسير االشياء والنوافذ...كذلك ايذاء األخرين وسوء الضن بهم واستفزازهم بالكالم، ونعتقد أن هذا راجع 
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النفسية المختلفة من إلى غياب التربية االخالقية والتي هي من مهام الوالدين، هذا وباإلضافة الى االضطرابات 

قلق ــ توترــ اكتئاب نقص تقدير الذات وأهم ما جلب انتباهنا الى المراهقات المسعفات الميقات بالمركز لديهم 

 إحساس بعدم األمان والضياع.

النمو العقلي : ــــ4ــــ2  

مرتبط بحجم المخ، لذا يستمر تزايد الذكاء عند الفرد في مراحل الطفولة حتى يصل المراهقة  وهي  نسانذكاء اإل

يتوقف نمو الذكاء تقريبا وتظل  18مرحلة يصل فسها الفرد إلى قمة النمو العقلي كما يرى بياجيه ، وعند سن 

على األهل واألصدقاء، كما يصبح نسبة الذكاء ثابتة بعد ذلك، ويصبح المراهق قادرا على إخفاء بعض أفكار 

قادرا على فهم استجابات االخرين ، فهو يفهم ما يقصدونه حتى إذا لم يذكروه صراحة، لكنه يكون غير قادر 

 على فهم بعض االستعارات واألساليب اللغوية ، فهو يفهم المعنى المباشر فقط عند أوائل المرحلة.

لتفكير المجرد أن كان طبيعي الذكاء واالستيعاب بعد أن كان يرتبط تفكيره ـــــ في هذه المرحلة تبدأ المقدرة على ا

في زمن الطفولة بالمحسوسات، حيث يصبح المراهق يدرك الرموز بدون محسوسات وينشأ عن هذا قدرة عامة 

ريد أن على التفكير،  فيستطيع أن يقضي أوقاتا طويلة يفكر في أهداف حياته المستقبلية، وفي نوع العمل الذي ي

يعمله ...الخ ويتبع ذلك نمو بعض القدرات العقلية األخرى كاالستدالل والنقد، والفهم والتركيز والتذكر، كما 

يرتبط بالقدرة على التفكير والمقدرة على اتخاذ القرارات سواء كانت قرارات صائبة أو خاطئة، كما يستطيع 

بكفاءة تساعد في ذلك . لى استخدام اللغةالمراهق أيضا أن يعبر عن نفسه بوضوح، إذ أن قدرته ع  

كما تظهر في هذه المرحلة القدرات الخاصة واالستعدادات والمواهب الشخصية مثل الرسم والشعر، إذ يتسع 

مجال خيال المراهق ويلجأ إلى هذه الفنون أو بعضها إلشباع خياله، وهذه الفترة من أفضل الفترات لتكوين عادة 

راهق عادة على قراءة الصحف والمجالت والقصص خاصة الرومانسية للبنات، ويتصفالقراءة، إذ يقبل الم  
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التفكير في هذه المرحلة بالصبغة الفلسفية أحيانا مما يدفع بالمراهق للبحث عن أصول األشياء وأسرار الحياة  

 والظواهر الطبيعية.

جراء التجارب ويحب أ خبار العلماء والرياضيين، ومن خصائص ـــــ كما أنه يميل لالستطالع واالكتشاف وا 

التفكير في هذه المرحلة أنه يميل للمثالية ، إذ يعتقد أنه يستطيع إيجاد حل لكل مشاكل العالم بسرعة وسهولة إن 

كان لكل فرد يفكر مثله في المجتمع  ويتوقع المراهق أن يتقبل والده والحيطين به قيمه بال مناقشة، لكن عندما 

رحلة يصبح أكثر واقعية في تفكيره ، فقد يتبنى المثاليات لكنه يدرك أن األمور ليست بالبساطة يتخطى هذه الم

(.30التي كان يضنها.) صابر،ص  

 ويتطور النمو العقلي بفضل القدرات التالية :

هو محطة النشاط العقلي كله وينمو ذكاء الطفل من المحسوس إلى المجرد. الذكاء: ـــ1ــــ2  

إدراك العالقات المجردة والغامضة، وحل المشكالت المعقدة وظهور االبتكار واالبداع كدرجة  دراك:ــــ اإل2ــــ2

 عالية .

يتأثر تفكير المراهق بالمستوى العلمي والثقافي واالجتماعي للبيئة التي ينتمي إليها ،ويرتقي هذا التفكير: ــــ3ــــ2

اج .                                        التفكير باستخدام االستدالل واالستقراء واالستنت  

يرتبط أساسا بقوة انتباهه، فالمراهق ينمي قدرة التذكر بفضل االنتباه والتفكير في المجرد.ـــالتذكر:4ــــ2  

ترجع قوة التخيل واالبتكار للمراهق إلى المحيط األسري والبدائي الذي يعيش فيه.)زيان ـــ التخيل واالبتكار:5ـــ2

(.69ـــــ60،ص2011،  
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النمو االجتماعي:ــــ5ــــ2  

في ناحية النمو االجتماعي : التغيرات التي تطرأ على المراهق  

 ــــــ بروز شخص واحد كصديق مقرب من الممكن أن يتبدل بين فترة واخرى 

 ـــــ الميل الشديد للمثالية وحب االنتماء إلى مجموعة شبابية مماثلة .

لتقليد األخرين سواء بعلم أو بغير علم، خاصة الشخصيات البارزة كالمشاهير .ـــــ الحاجة   

 ـــــ عالقة قوية أو ضعيفة مع الراشدين حسب نوع الخبرات والمواقف التي تحدث بينهم.

 ـــــ حب مشاركة الوالد مسؤوليات، مثل الديوانية والمجلس للفتيان وأمور المنزل للفتيات .                

ـــ حب مشاركة الوالدين في اتخاذ القرارات مثل أماكن وأوقات الخروج من المنزل للزيارات و الرحالت.) ــ

(37،ص2010ابوسعيد،  

ــــ في حين يرى كامل عويضة: أن المراهق الذي عاش طفولته مشبعة عاطفيا و نمائيا يمكنه اكتساب قدر كبير 

السلطة الوالدية بصورة حسنة ومرنة ، محاوال خلق عالقات  من التوافق االجتماعي ويتمكن من االستقالل عن

جديدة خارج األسرة وتوسيع حيز عالقاته االجتماعية مع من يشبهونه في ميوله وهواياته وطموحاته، وينمو وعيه 

االجتماعي بقدرته على تحمل المسؤوليات ومحاولة إثبات دوره في الوسط االجتماعي في شكل منافسة، غيرة  

وكل هذا من أجل تأكيد ذاته مع الميل إلى المسايرة االجتماعية، والرغبة في الزواج وتكوين أسرة وأنجاب عناد 

(.169ــــ161،ص 1996أوالد ومشاركته في الواجبات الوطنية كاالنتخاب.) عويضة،  

عالقات اجتماعية فإننا نعتقد أن المراهقات ليس لديهماالجتماعي للمراهقات المسعفات  ونملــ عند التكلم عن ا  
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كثيرة، حيث نجد أن هناك مراهقات لديهن صديقة واحدة مقربة تحكي لها مشاكلها تكون لها بمثابة أم أو اخت 

ونجدهم وحدهم دائما، إذن فقد يكون االضطراب في العالقات االجتماعية إلى  ال عالقة لهم بأحدوهناك من 

جتمع، وغياب التنشئة االجتماعية السليمة التي تلقتها هذه الفئة عدم قدرة المراهقات على إثبات وجودهن في الم

قد يكون راجع إلىالمسعفات مضطرب ومتذبذب وهذا جتماعي للمراهقات ومن هنا نتصور أن النمو اال   

 النظرة السلبية التي يحملها المجتمع عن هذه الفئة و بالتالي تجنب إقامة عالقات معهم.

: ثالثاــــ مراحل المراهقة  

 تمر المراهقة بعدة مراحل وتقسم هذه المراحل إلى فترات زمنية مختلفة، حيث اتفق علماء النفس على

 تقسيمها إلى ثالثة مراحل كاالتي :

ــــ مرحلة المراهقة المبكرة:1ــــ3  

مراهق سنة وهي فترة تتسم باالضطرابات المتعددة حيث يشعر ال 14ــــ12ــــ وهي تمثل المرحلة االعدادية من 

خاللها بالقلق والتوتر الحاد والتناقض االنفعالي وعدم االستقرار النفسي، كما تتميز أيضا بالرفض للكبار من 

االباء والمعلمين العتقاده بأنه رمز السلطة فيبتعد عنهم وال يستمع لنصحهم وارشاداتهم ويهرب منهم و يلتصق 

اهاتها .بجماعة الرفاق التي يخضع ألدائها وتوجيهاتها واتج  

ـــــ وفي بداية هذه المرحلة ينشغل في البحث عن االستقالل ينشغل في البحث عن االستقالل ويميل إلى تكوين 

صداقات مع الجنس األخر ويحاول عدم الخضوع إلى أي نوع من الرقابة ويتمرد عليها وخاصة الرقابة األسرية 

مكانة االجتماعية داخل الجماعة واستعاره بذاته، وأن وهذا يتوقف على أسلوب تنشئة من البداية ويسعى الى ال  

  هذه المرحلة مرحلة تقلبات عنيفة ذات خصائص رديئة من التمرد والعصيان والعناد والتحرر من الكبار وفرض
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السيطرة وربما الذي يزيد األمر سوء هي التغيرات الفسيولوجية المفاجئة التي تصاحب هذه المرحلة باإلضافة إلى 

ضغوط الدوافع الجنسية التي تواكب وضوح الصفات الجنسية الثانوية وكثيرا ما تؤدي الضغوط الجنسية وغيرها 

لى التناقض االن لى السلوك العدائي، ويبدو واضح إلى ظهور االضطرابات االنفعالية الحادة وا  فعالي الواضح وا 

 هذا السلوك هو مواجهة الكبار أو محاوالت التقرب التي يبديها الكبار، وتتميز هذه المرحلة بما يلي: 

 ــ االهتمام بالذات وتفحصه لذاته وتحليلها. 

المنزل مع االصدقاء. ــ البعد ومحاوالت االستقالل عن األسرة المتمثل في قضاء المراهق أوقات خارج   

 ـــ التمرد والعصيان على األعراف والتقاليد والمعتقدات الموجودة بالمجتمع.

 ــ عدم اتباع نصح الكبار ومحاوالت االبتعاد عنهم .

 ــ االضطرابات االنفعالية الحادة والتناقض االنفعالي .

ــ مظاهر النمو في المراهقة المبكرة:1ــ1ــ3  

في هذه المرحلة ومع التغيرات الفسيولوجية المصاحبة لها يحدث استطالة في االطراف ـــ النمو الجسمي : 

وزيادة نمو العضالت مع ازدياد في القوة البدنية عموما، وكما يحدث أيضا تضخم في نبرة الصوت حيث يعتري 

حتى يصل الى اقصى درجة للنمو في  البعض عالمة البلوغ، ويستمر في هذه المرحلة النمو الجسمي بالزيادة

سنة للذكور . 20سنة لإلناث و18فترة اقصاها   

تؤدي زيادة العضالت في النمو الجسمي إلى زيادة قوة الجسم، مما يؤدي إلى إرتفاع مستوى  ـــ النمو الحركي:

يفة التي تحتاج الى درجةالقدرة الحركية مما يساعد على زيادة القدرة في ممارسة االنشطة البدنية والرياضية العن  
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 تحمل عالية ومستوى حركي متميز .

تتميز هذه المرحلة بالتقلبات االنفعالية وتبدو واضحة بصورة شديدة تصاحبها حدة انفعالية  ــ النمو االنفعالي:

ية إلى واضحة وعدم الثبات االنفعالي الذي يبدو على شكل تذبذبات في الحالة المزاجية، وتؤدي الحدة االنفعال

حدة السلوك لدى المراهق كما يبدوا أيضا التناقض االنفعالي واضح، ونظرا لضغوط الدوافع الجنسية في هذه 

بالمراهق إلى استخدام  المرحلة والمصاحبة للنشاط الزائد للغدد الجنسية فإن ذلك يعد أحد العوامل التي تؤدي

 أحالم اليقظة ويميل أحيانا إلى الخجل واالنطواء .

،ص 2001يسعى إلى تكوين العالقات الواسعة ويقضي معهم معظم وقته.) جبل،النمو االجتماعي: ــ 

(422ــ421ص  

الوسطى: المراهقة ــ المرحلة2ــ3  

سنة وفيها يصبح المراهق على مشارف الصف األول ثانوي وفي نهايتها يدخل لمرحلة 17الى 14تكون من سن 

 أخرى وهي المرحلة الجامعية .

صورة ثانية فتكون له صورة اقوى من ذي قبل ولكي يستطيع أن يحقق  يصبح المراهق االستقاللية: أــ تحقيق

االستقاللية نجده يشعر بان والداه يتدخالن في كل أموره وأنه ال يتمتع بالحرية وأنهما ال يفهمان بأنه نضج، 

من حيث يستطيع أخذ قراراته بمفرده، وبالتالي يبدأ البناء في يشتكون بشكل كبير من تدخل االباء للنيل 

 استقاللهم

ــ أيضا من سمات هذه المرحلة أن هذه السن هي سن االهتمام بالمظهر وبشكل الجسم، فيذهب الولد لصالونات 

الحالقة ويحاول اظهار الشكل الذي يريد أن يراه عليه االخرون وهنا يظهر لديه نوع من أنواع النرجسية الخفيفة 

يه أصدقاء جدد، وهنا يبدأ حب الظهور فيكون لديه مجموعة في حب الذات فيبدأ في تغيير أصدقائه ليصبح لد

    أصدقاء وهوما يعرف بلفظ "الشلة" ويتمنى أن تكون له قدرة على السيطرة، أيضا من السمات التي تميز هذه 
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ك نجد امهات يشتكين من أن البنت لم تعد مهتمة بنشاطاتها المرحلة ان المراهق يمر بفترات من الحزن ولذل   

ذا جلست مع األسرة تكون صامتة وهذا راجع الى  كما كانت وتجلس في وحدها كثيرا سواء للمذاكرة أو لغيرها، وا 

وجود هرمونات تأثر في تركيبة المراهقين وتجعلهم في حالة حزن بشكل أو بأخر...الخ ، ايضا في هذه المرحلة 

أ المراهق بكتابة مذكراته التي يعبر فيها عن مشاعره وأحاسيسه، ومن األخالق أن ال يطلع عليها أحد غيره يبد

تفكير المراهق على بعض المشاغل منها : ألنها خاصة به إال بمشورته، ويتمركز  

ومهارات في ياء يصبح لدى المراهق مهارات عقلية ويظهر االبداع فتنمو لديه مهارات تركيب أشأــ االهتمامات: 

يكون  ييكون للبنت مهارات في الفنون والرسم وتنسيق الزهور وعمل اللوحات...الخ و بالتالمجال الشع، الكتابة و 

ر حيث وبعض العدوانية آلخ لطاقات الجسدية التي يتمتعون بها،لدى المراهق قدرة على التسامي على كثير من ا

  ... ألخ.ام بالمجتمع أو بقضية من القضايا المختلفة أو الرياضةفي شيء له اهتمتظهر في شكل فني ايجابي أو 

يصبح لدى المراهق مشاعر الحب والعاطفة وال يوجد شخص مر بمرحلة المراهقة إال  ي:حسب ـــ التصور ال

وكانت عنده عاطفة ما تستحوذ عليه، وقد تمتد هذه العاطفة منة مجال التخيل إلى مجال الواقع مثل حب بنت 

ي كثير من الجيران أو بنت العم أو الخال أو زميلة في المدرسة ...الخ ، البعض يفصح والبعض ال يفصح ف

األحيان، أمر طبيعي أن تكون هناك عواطف وحالة من االمتالء حتى يتقارب الناس، وبالتالي مشاعر الحب 

والعاطفة تكون واضحة جدا وتكون هناك حساسية بين األفراد، حيث يتأثر المراهق بفيديو كليب معين، ويظهر 

ر من التجاوزات وذلك فقط في سبيل أن يثبت لديه شعور بأنه اصبح رجال وأحيانا ليثبت ذلك يصدر منه كثي

 ألصدقائه أنه رجل .

        في هذه المرحلة يتكلم الولد في المثاليات، كيف يكون المجتمع مجتمعا جيدا ومن ج ــ التوجيه النفسي:

يظهرسمات هذه المرحلة اختيار القدوة، لهذا نستطيع غرس القدوة في هذا السن ألنه سن المثاليات، ومن هنا    
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دور الضمير، حيث يصبح المراهق يميز بين ما هو أخالقي وما هو ال أخالقي وبين ما هو ديني وما هو غير 

ديني، ألن دور الضمير يكون واضحا عند المراهق ، فلو أخطأ يكون مدركا أنه مخطئ وهنا تظهر قدرته على 

(79ــ78،ص ص2010رسم أهدافه والتخطيط لها.) نصر،  

المراهقة المتأخرة:  ــ مرحلة3ــ3  

هذه المرحلة هي مرحلة التعليم العالي، وهي المرحلة التي تسبق مباشرة تحمل مسؤولية حياة الرشد، ويطلق عليها 

اسم "مرحلة الشباب" وهنا يتخذ المراهق أهم قرارات حياته، كاختيار المهنة والزوج ألنه يكون في طور الحصول 

في هذه المرحلة بعض الجوانب منها .على الشهادة العلمية، يمس النمو   

يكتمل النضج الهيكلي في هذه المرحلة، ويزداد الطول زيادة طفيفة عند كل من ــ الجانب الجسمي: 1ــ3ــ3

الجنسين ويكون الذكور أطول من االناث، ويزداد الوزن عند كل من الجنسين مع وضوحه بدرجة أكبر عند 

االناث فيما بعد، وتتضح النسب الجسمية الناضجة وتتعدل مالمح الوجه البنين ويضل الذكور أكثر وزنا من 

وتكتمل األسنان أو ما يعرف " بأضراس العقل " لكن عند البعض تظهر بعد هذه السن، ويتضح التحسن في 

 صحة المراهق وهذه المرحلة هي فترة الصحة و الشباب .

وصول إلى التوازن الجسدي، ويكتمل النضج الجنسي في هذه المرحلة يتم ال ــ النمو الفيزيولوجي:2ــ3ــ3

 وتتناسق الوظائف الجسمية فيما بينها و تتوازن .

يصل الذكاء هنا إلى أعلى قيم نضجه، ففي الماضي كان يعتقد أن نمو الذكاء يتوقف  ــ النمو العقلي:3ــ3ــ3

ستمر وينمو بفعل التمرد واالجتهاد لكن يبدأ سنة، إال أن الدراسات الحديثة تؤكد أن الذكاء ي 20ــــ16في فترة بين 

سنة باستثناء فئة الموهوبين، ويتجلى ذكاء المراهق في مدى قدرته على حل مشكالته  35بالتدهور بعد سن 

 ومدى توافقه مع المجتمع.
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مثالية وتمجيد وهنا يتجه المراهق بسرعة نحو الثبات االنفعالي ويالحظ النزوح نحو ال ــ النمو االنفعالي:4ــ3ــ3

االبطال والشغف بهم، وتتبلور بعض العواطف الشخصية مثل االعتزاز بالنفس والعناية بالمظهر وطريقة الكالم 

وتتكون عواطف نحو الجماليات مثل الطبيعة، وقد يقع المراهق في حب الجنس األخر يتضارب بين النشوة 

قية والضوابط االجتماعية ومن مظاهر التطور نحو النضج والرغبة الجنسية وبين ما تمليه القيم الدينية واألخال

 االنفعالي ما يلي :

 ــ القدرة على األخذ والعطاء. 

 ــ زيادة الواقعية في فهم األخرين.

 ــ القدرة على تحمل المسؤولية .

 ــ تفهم وتسامح االخرين .

 ــ إعادة النظر في بعض اآلمال والمطامح .

يرتبط النمو االجتماعي بالذكاء االجتماعي والذي نقصد به قدرة الفرد على التصرف  ــ النمو االجتماعي:5ــ3ــ3

اتجاه المواقف االجتماعية وتوافقه معها كما أن المراهق هنا يصبح واعيا لحقوقه وواجباته الحياتية، بدأ باألسرة  

ن الراشدين وأولهما الوالدين محاولة التخلص من التصرفات الطفلية وتبني الصورة المثالية التي يبحث عنها م

ألنهما أول من يحاول المراهقين تقليدهم ويزداد اهتمام المراهق بمشكالت الزواج والعمل والدور الذي سيلعبه في 

(260ـــ259ص ،ص2005مجتمعه وحق المواطنة واالنتخاب.) العمرية،  

لمسعفين يمرون بنفس هذه المراحل إال أنهم ـــوبعدما اشرنا إلى مراحل المراهقة بصفة عامة نعتقد أن المراهقين ا

 قد ويمرون بها بشكل مضطرب أكثر ويمكن أن يكون السبب غياب الرعاية األسرية وأساليب التكفل بهذه الفئة.
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ـوبالنسبة للمراهقات المسعفات فقد يمرن بنفس هذه المراحل إال أنها تكون أكثر خطورة وحدة على المراهقات فعند 

ألسري والتربية الوالدية وهذا يمكن أن يكون راجع إلى عدم فهمهن ووعيهن  للتغيرات التي تحدث غياب الجو ا

 خالل هذه المراحل فيكون تأثير هذه المراحل تأثيرا كبيرا لعدم قدرتهن على التكيف والتأقلم مع هذه التغيرات. 

نماط المراهقة:رابعاــ أ  

أنماط عامة للمراهقة يمكن تلخيصها فيما يلي: هناك أربع  

هي المراهقة الهادئة نسبيا والتي تمثل االستقرار العاطفي وتكاد تخلو من التوترات ــ المراهقة المتكيفة:1ــ4

االنفعالية الحادة، وغالبا ما تكون عالقة المراهق بالحيطين به عالقة طيبة كما يشعر المراهق بتقدير المجتمع له 

افقه معه وال يسرف المراهق في هذا النمط في أحالم اليقظة أو الخيال أو االتجاهات السلبية، أي أن المراهق وتو 

 هنا يميل إلى االعتدال.

مكتئبة تميل إلى االنطواء والعزلة والسلبية والتردد والخجل  وهي صورة نسحابية المنطوية:ــ المراهقة اال 2ــ4

ت المراهق الخارجية واالجتماعية وتكون ضعيفة ومحدودةوعدم التوافق االجتماعي، ومجاال  

ويتمركز جانب كبير من تفكيره على نفسه وحل مشكالت حياته والتأمل في القيم الروحية واألخالقية كما   

 يبالغ في بعض األحيان في أحالم اليقظة لتصل أحيانا إلى حد األوهام والخياالت المرضية.

يكون المراهق هنا في حالة إثارة وتمرد على السلطة الوالدية أو المدرية      المتمردة:ــ المراهقة العدوانية 3ــ4

 أو القوانين وضوابط المجتمع، كما يميل إلى إثبات وتأكيد ذاته واالقتداء بالكبار ومجاراتهم في سلوكياتهم

يتميز باإليذاء، أو يكون غير كالتدخين مثال والسلوك العدواني، في هذا النمط يكون المراهق صريحا ومباشرا و  

 مباشر يتخذ صورة العناد وبعض المراهقين في هذا النوع قد يتعلق باألوهام والخيال وأحالم اليقظة ولكن بصورة 
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 أقل مما سبقها .

حاالت هذا النوع تمثل الصور المتطرفة للنمطين المنسحب والعدواني ورغم أن كال من  ــ المراهقة المنحرفة:4ــ4

الصورتين السابقتين غير متوافقة أو غير متكيفة إال أن مدى االنحراف فيها ال يصل إلى خطورته، وقد يقوم 

المراهق بتصرفات تروع المجتمع إذ يحكم عليها هذا األخير أنهما جريمة أو أن هذا المراهق مريض نفسيا أو 

(.185،ص2013الموسوي، ،عقليا.) حيدر  

يخص أنماط المراهقة لفئة المراهقات المسعفات فإننا نعتقد أنها تتميز بعدة أنماط مختلفة من المراهقة  ــ وفيما

 وهي في نظرنا تكون على النحو التالي:

هن مراهقات بال هوية، جئن كنتيجة عالقة غير شرعية  ــ المراهقات غير الشرعية:  

ار أنهن في خطر وهذا الصنف يضم مراهقات أتو من باعتبــ المراهقات الموجهات من طرف قاضي األحداث: 

 عائالت لديهم مشكلة عدم القدرة على التكفل وعدم توفر الجو النفسي المالئم

نتيجة مصاعب مادية مؤقتة، يبقين لمدة طويلة، ومن ثم يتم التخلي ــ المراهقات المودعات من طرف والديها:

 عنهن أو لسبب عدم تفاهم بين الزوجين.

يوضعن في مؤسسة نتيجة فقدان الوالدين أو أحدهما راهقات اليتيمات:ــ الم  

الالتي يتسولن نتيجة ظروف اقتصادية صعبة أو الهاربات من المنازل بسبب ــ المراهقات المتشردات: 

 ضغوطات معينة

 خامساـــ الفرق بين المراهقة والبلوغ :

   من الخلط بينهما فالبلوغ يعني فقط وصول األعضاء وينبغي التمييز بين المراهقة والبلوغ ، حيث يحدث كثير
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التناسلية إلى حالة النضج التي تمكنها من االنجاب، أما المراهقة فهي أكثر شموال وتنوعا وامتداد حيث تشمل 

ية واألخالقية والروحية، ومن ناحية االشتقاق اللغوي يشتق لفظ العديد من التغيرات الجسمية والنفسية واالجتماع

ذا  المراهقة من العقل العربي، راهق أي اقترب الحلم ، فيقال راهق الغالم إذا قارب الحلم وبلغ مبلغ الرجال وا 

ا حاضت الفتاة وبلغت مبلغ النساء وفي علم النفس تشير المراهقة إلى االقتراب من النضج وليس ذاته، ومم

نما يتم  تجدر االشارة اليه في هذا الصدد أن األنسان ال ينتقل من مرحلة إلى أخرى بصورة طفريه مفاجئة، وا 

نما على  االنتقال تدريجيا وعبر فترات طويلة من الزمن فالمراهق ال يتحول إلى الرجولة بين عشية وضحاها وا 

ل يتم بصورة تدريجية والبلوغ أحد جوانب المراهقة سنوات، فاالنتقا 10امتداد فترة طويلة من الزمن قد تصل الى 

وهو المؤشر لبدايتها، وفي المراهقة يحدث نمو سريع ومتالحق في جسم المراهق وفي وظائف أعضائه وفي 

اتجاهاته ومشاعره ووجدانه، وتطول أو تقصر فترة المراهقة وفقا للنمط الحضاري الذي يعيش في كنفه، فهي 

بدائية لسهولة تحقيق االستقالل االقتصادي، حيث يشتغل المراهقون بأعمال بسيطة قصيرة في المجتمعات ال

كالرعي أو الصيد أو الزراعة البدائية ما في المجتمعات الحضارية فإنها تطول نظرا لما يتطلبه استقالل المراهق 

ظمة االجتماعية من االعداد العلمي والفكري والمهني والتخصص الطويل ليقوى المراهق على مسايرة االن

(210ـــ209،ص ص2005واالقتصادية السائدة والتي تتسم في ظل الحضارة الحديثة بالتعقيد.) العيسوي،  

 سادساــ مشكالت المراهقة :

 ثمة مجموع من المشكالت التي يواجهها المراهق والتي تتعبه وتتعب المحيطين به يمكن حصرها في ما يلي:

وتتمثل في: ــ المشاكل الذاتية:1ــ6  

   يهتم المراهق بذاته إلى حد النرجسية فيراقب مختلف التغيرات العضويةــ مشاكل الذات والجسد:1ــ1ــ6
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 والفيزيولوجية التي تحدث لجسمه بشكل تدريجي، كما يشعر بتقلبات جسده فيدخل في صراع مع جسده فيدخل

ما استعمال الخطاب ، التصعيد والتبرير في صراع مع جسده إما باستعمال التعالي إن كان جميل ا  لشكل وا 

والتعويض عن النقص والدونية إذا شكله قبيح وعبر الذات، يكشف المراهق نفسه واألخرين المحيطين به في نوع 

من التفاعل ،حيث يحس بعدم األمان، الشك في الهوية والتمرد على القواعد والتقاليد واالعراف االجتماعية 

 والقانونية.

يعاني المراهق من مواقف عدة مثل خوفه من والديه ،من المدرسة، من ــ مشاكل ناجمة عن الخوف:2ــ1ــ6

االدارة من السلطة خوف من الفشل التربوي، من المستقبل، مخاوف من المشاكل االقتصادية، األمور الدينية  

واالستقاللية وبناء  في الحرية والروحية، نظريات المجتمع، الخوف من العالقات الجنسية المكبوتة، ورغبته

 الهوية. 

يعيش المراهق مشاكل عاطفية ووجدانية وانفعالية، بسبب ميله إلى الجنس  ــ المشاكل العاطفية والجنسية:3ــ1ــ6

األخر إذ يدخل في عالقات حب رومانسية غالبا ما يكون مثاليا وأفالطونيا، تهيج في المشاعر الحارة الصادقة 

بإمكانها أن تحدث صدمات عاطفية وانفعالية في حالة عدم التوافق، في هذا اإلطار يكون المراهق في والبريئة، 

 حالة شرود، وعدم االنتباه وتشويش.

تمثل في أحاسيس ومشاعر سلبية مثل :القلق، الضيق، االرتباك، الحزن، البكاء،  ــ مشكلة عدم التوافق:4ــ1ــ6

االستقرار واضطراب العالقات مع األفراد كل هذه االضطرابات تولد االنعزال شدة االنفعال، عدم األمان، غياب 

 الوجداني وتقوي االحساس بالفراغ والضياع وفقدان التوازن النفسي.

تكون في نطاق األسرة، المدرسة والمجتمع وفي هذا الموضوع يمكننا الحديث عن ــ مشاكل موضوعية: 2ــ6

                                 أنواع ثالثة من المراهقة.
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تمر بسالم وبطريق عادية. تحدث فيها مشاكل ال ــ مراهقة سوية:1ــ2ــ6  

أساسها العزلة واالنكماش والوحدة ومقاطعة األسرة واالصدقاء واألقران، الميل إلى  ــ مراهقة انطوائية:2ــ2ــ6

الذاتي . االنطواء على الذات بغية التأمل والتفكير واالستبطان  

يكون فيها المراهق عدو لنفسه ولغيره، ومن المعلوم أن المراهقة  ــ مراهقة عدواني منحرفة وجانحة :3ــ2ــ6

تختلف من فرد إلى أخر حسب اختالف العقائد واالديان والقيم وفي هذا االطار يقول الدكتور عبد الرحمان 

العيسوي "إن المراهقة تختلف منفرد إلى أخر، من بيئة إلى أخرى، كذلك تختلف باختالف األنماط الحضارية 

يتربى في وسطها المراهق فهي في المجتمع البدائي تختلف عنها في المجتمع المتحضر، كذلك تختلف في  التي

المدينة عنها في المجتمع الريفي، ما تختلف من المسيطر الذي يفرض كثيرا من القيود واالغالل على نشاط 

رص اشباع الحاجات.) حمداوي، المراهق عنها في المجتمع الحر الذي يتيح للمراهق فرصة العمل والنشاط وف

(. 58ــــ56ص ص   

ــ بعد االشارة إلى المشكالت التي يتعرض لها المراهق العادي في هذه المرحلة، نتصور أن المشكالت التي 

يعاني منها المراهقات المسعفات، قد تكون أكثر حدة والتي وضررا على الحالة الجسمية والنفسية لهن منها 

طفي، مشكالت جنسية)عدم القدرة على التحكم في الرغبات الجنسية(، مشكالت سوء مشكالت الحرمان العا

 التوافق االجتماعي، مشكالت اإلدمان، مشكالت نفسية كالقلق ، السلوك العدواني ...الخ.

المفسرة للمراهقة: تجاهاتبعاــ اال سا  

علماء النفس، فهناك من يرجعها لقد تعددت االتجاهات المفسرة لمرحلة المراهقة وذلك باختالف وجهات نظر 

إلى االنفعاالت والالشعور وهناك من يرجعها إلى عوامل بيولوجية وهناك من يرجعها إلى سلوكيات مكتسبة، 

 ومن هنا سوف نحاول عرض هذه االتجاهات كاالتي:
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ــ االتجاهات النفسية:1ــ7  

لى ما يصاحب النمو من تأثيرات على نمو ترتكز هذه االتجاهات ليس فقط على النمو الجنسي والجسمي، بل ع

المراهق وسلوكه، فغموض هوية المراهق وميوله للمنافسة وصراعات النفسية وقلقه الجنسي جميعها عوامل 

تساهم في انهيار توازن المراهق البيولوجي والنفسي وظهور الوظائف الجديدة في حياة الكائن، وهو مظهر من 

اهقة حيث تخلق مواقف متناقضة ورفضا وثورة فالمراهق يرفض الخضوع لسلطة مظاهر ما يطلق عليه أزمة المر 

األهل ويكف عن الثقة في االفكار واالوامر السابقة، إن البحث عن أسباب هذه المشكالت التي يواجهها المراهق 

رويد مع كثير من والتفحص في عملياتها و دينامياتها وايجاد الحلول المالئمة الكفيلة بخفض مأزقيها، وقد تبنى ف

 أتباعه في نظرته إلى المراهقة المنطلقات التالية :

إن المراهقة هي ظاهرة عالمية.: أوال  

إن المراهقة تعيد مشكالت الطفولة، ويعتقد فرويد أن مشكالت الكمون تمتد من سن السادسة من العمر  ثانيا:

إلى البلوغ، حيث يسود كيان جنسي يؤدي في هذه المرحلة إلى مجموعة من االضطرابات، ليس فقط في الحياة 

ن انبعاث جديد للصراعات الجنسية بل في مجاالت السلوك االجتماعي أيضا، ففي البلوغ يعاني المراهق م

وتطرح من جديد مع كل  االوديبية، وانخراط حقيقيا للكائن في مجتمع الراشدين، لذلك فإن المشكلة األوديبية تعود

الوسائل المكتسبة خالل مرحلة الكمون، فهذا التنشيط الجديد في الشحنات الغريزية األتية من جهاز "الهو " تخلق 

ائن، فتعمل قوى األنا المتماسكة لتستعيد التوازن المفقود مستعملة جميع األليات توتر وانهيار في توازن الك

الدفاعية التي في حوزتها، إن اشباع الشحنات الغريزية وخصوصا الجنسية منها ليس سهال في بداية مرحلة 

الخالقية فيستعمل المراهقة، فتحقيق هذا االشباع يعترضه موانع ومحرمات العالم الخارجي والقيم االجتماعية وا

 األنا اولياته مثل االزاحة و والتسامي.
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فصراعات المراهق ال تقتصر على المشكلة الجنسية واشباعها، إنما تتعداها الى الصراع بين التخلص من سيطرة 

تبر األهل والرغبة في التعلق واالتكالية عليهم، إن هذا التناقض في المشاعر يزيد من صراعات المراهق، لذلك يع

 التحليل النفسي مرحلة المراهقة مرحلة االضطرابات واالزمات والصراعات .

وأكد بيس فبي هذا الشأن أن المراهق يكون تحت تأثير االختيارات المتنوعة : اختيار الذات والقيم فهو ضحية 

اقض بين شحنات التجاذب والصدود المختلفة وامكانات االنتظار في اشباع الرغبات. فالمراهقة أزمة ألنها تن

 والنزوات و الرغبات.

وقد تكلم "فرويد" في مقالته "الحداد واالكتئاب" عن العدوانية الموجهة في مرحلة المراهقة ضد الكائن نفسه 

فسيسيطر عليه الحزن والكآبة ويقع ضحية العذاب الذي يفرضه على نفسه دون معرفة السبب فيميل إلى العزلة 

يفسر التأرجح بين الميل إلى االستقاللية والتعلق ومحاولة التباهي بصورة األهل واالنطواء، إن هذا الموقف 

وفقدانها يشكل عامال آخر هو التأثير الذي يحدثه على شخصية المراهق، إذ أن العالقات التي كانت تربطه 

ذاته، فهم الذين بأهله كانت عالقات متبادلة، حيث كان يقدمون له الحب واألمن ومثال الصورة التي يكونها عن 

يحققون له قيمة الذات، وعندما يفقد صورة األهل وتنقطع عالقاته بهم فإن دوافعه تجاه ذاته تتغير وتكف أناه عن 

فستخدم اليات دفاعية تعيد له اعتباره منها : الشعور بالدعم والسند والتشجيع من األهل ويشعر بأنه عدوهم  

حتقار وهذه االلية تزيد من قلق.حول الى كراهية واالحترام يتحول إلى اهله يتحبه إلى أ االقالب العاطفي: ـــ  

عن طريق االزاحة الليبيدية وعلى موضوعات جديدة من خالل عالقات عاطفية رمزية، حيث  الدفاع عن الذات ــ

لتعلق بالقائد أو يعلق الليبيدو أما ببدائل عن األهل كأساتذة، أصدقاء رجال دين أو تعليقه بالمثل كمثال األنا أو ا

 االبطال ، لكن هذا الهروب العاطفي قد يصاحبه احيان هروب حقيقي أو هروب رمزي .
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 ــ الدفاع عن الذات عندما ال يجد "الليبدو " موضوعا خاصا نتيجة االحباط والقلق نحو الذات فيصبح األنا 

 هو موضوع الحب وهذا ما يعرف بنرجسية المراهقة .

التي تألف نوعا من الهروب أمام المآزم والمخاطر فيجد المراهق الذات عن طريق النكوص:ــ الدفاع عن   

نفسه يعود إلى السلوكيات الطفولية أي راحة وسعادة لكن تكون لقترة قصيرة ألنها تتناوب مع القلق    

آليات دفاعية ضد هذا القلق واالنهزام االنفعالي والتفكك والشعور بفقدان األنا أو فقدان الهوية الذاتية، فتتكون  

(385ـــ381،ص ص2004وهي آليات الثورة التي تمكن المراهق من رد اعتباره.) سليم،  

االتجاه المعرفي: 2ــ7  

بين بياجي أن الطاقات الذهنية منذ الوالدة تخضع تغيرات مستمرة، وأن النمو المعرفي  ــنظرية بياجيه :1ــ2ــ7

مصطلحات لوصف الية النمو: 5ماغ والجهاز العصبي معا وقد استخدم نتاج المؤثرات البيئية ونضج الد  

 ــ السمة: وتمثل األنماط األولية للتفكير والبنى التي يستخدمها األفراد في التعامل مع ما يحدث في البيئة.

ه ــ التكيف: ويتضمن التكيف مع المعلومات الجديدة والمكتسبة التي تزيد من فهم الشخص لعالم المحيط ب  

ــ االستيعاب: يعني دمج المعلومات الجديدة المكتسبة بالمعلومات الموجودة سابقا من أجل االستجابة لمثير جديد 

 في البيئة.

 ــ الموائمة: تتضمن التكيف مع المعلومات الجديدة من خالل إيجاد سمة جديدة تحل محل السمة القديمة .

عاب والموائمة، ويعني االحساس بالراحة، وينشأ عدم التوازن عندما ــ التوازن: ويتضمن تحقيق التوازن بين االستي

 يوجد تنافر وعدم انسجام بين الواقع وادراك الفرد له فالرغبة في التوازن هي التي الدافع الذي يضغط
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مراحل عامة للنمو المعرفي وهي: 4على الطفال للمرور بالمراحل المعرفية النمائية ، وقد وضع بياجيه   

وهنا يتعلم االطفال التآزر بين االفعال الجسدية الحركية والخبرات الحسية لديهم المرحلة الحس حركية: أــ  

حيث ترتبط حواس اللمس والسمع والبصر والتذوق والشم .   

يكتسب الطفل اللغة ويتعلم استخدام الرموز ويستطيعون التعامل مع الرموز بال  هنامرحلة ما قبل العمليات:ب ـ ـ

ويقصد بمصطلح ما قبل العمليات أن االطفال لم يطورو بعد العمليات العقلية المطلوبة منطق  

هنا يستطيع الطفل القيام بعمليات عقلية لمعالجة الموضوعات التي تعترضهم ج ــ مرحلة العمليات المادية: 

ذه المرحلة حيث يستطيعون جمع االشياء إلى بعضها البعض أو طرحها أو ترتيبها عكسها، وتظهر في ه

 "االحتفاظ" أي إدراك أن المادة تبقى محافظة على كميتها على الرغم من التغيرات التي تحدث لها.

ينتقل المراهقون في هذه المرحلة إلى ما بعد الماديات والخبرة الفعلية ويبدؤون  دــ مرحلة العمليات الشكلية:

ى التأهل الذهني ويستطيعون استخدام المنطق بالتفكير بالمصطلحات المنطقية والمجردة، فهم قادرون عل

االفتراضي المنظم في حل المشكالت والتوصل إلى استنتاجات، كما يستطيع استخدام الرموز الجبري     

باإلضافة إلى ذلك يتمكنون من بناء التفكير المجرد ويتخيلون انفسهم في المستقبل والتخطيط لذلك.) 

(.53ــــ51، ص ص2008شريم،  

انواع من النمو نتيجة لعملية تفكير المراهق : 8ى بياجي ان هناك ــ وير   

يتضمن هذا المفهوم عملية منظمة عانة بحيث يمكن استعماله في توليد المفاهيم في كل بين المتغيرات:  ــ الربط

شاريع.االزواج لكل اندماج حاصل مثل دمج االلوان والتغير والتنوع في االنتظام أو تجميع النوعيات أو الم  
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وهو القدرة على التعامل مع المساواة بين اثنين من )العناصر واالعراق( كما ادارة تجربةــ التناسب:  

متوازنة أو حل لمعادلة .   

.: بين نظامينــ التناسق  

و هو مبدأ المساواة للفعل ورد الفعل، و هو مفهوم متعلق تماما بالتناسب.ــ التعادل االلي:   

 ــ االحتمالية: 

 ــ الترابط :

وهو نوع معقد من الحفظ يتضمن ثالث ابعاد ــ التعويض المضاعف:   

ولهذا التجريد مثل الخمول والقوة والدافعية والطاقة، مفاهيم تصل إلى ما خلف ــ اشكال متقدمة من الحفظ: 

(.586،ص2004المالحظات التجريبية.) واصسن،  

ـ نظرية التعلم االجتماعي المعرفي: 2ـ2ــ7  

أهم رواد هذا االتجاه هو باندورا حيث اعتبر المراهقة واعتبرها مرحلة نمائية متمايزة لها خصائصها الفريدة  من

وتقتضي مجموعة من التفسيرات النظرية الخاصة بها، كما اهتم باندورا بتطبيق نظرية التعلم االجتماعي على 

وك اآلخرين وتقليده تلك العملية تعرف المراهقين، حيث أكد بأن األطفال يتعلمون من خالل مالحظة سل

بالنمذجة، ويعتبر الوالدان أبرز الراشدين الهامين في حياة المراهق وبذلك من األرجح أن يعمد المراهقون إلى 

تقليدهم باإلضافة إلى باقي أفراد العائلة، يرى باندورا أن التعلم بالمالحظة، هو المظهر الرئيسي لعملية التعلم  

ورا أن أولياء االطفال العدوانيين هم أنفسهم عدوانيون نحو أبنائهم حيث يستخدمون التأديب الجسدي حيث ود باند

التعامل مع األخرين، كما ركزت هذه والعزل ...الخ وبالتالي يقوم األطفال بنمذجة هذه السلوكيات العدوانية عند 
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النظرية على نماذج األدوار التي يمثلها الكبار، ألنها اكثر أهمية في التأثير على سلوك المراهق وتوجيهه في 

االقوال التي يرددونها على مسامعهم، فهم بإمكانهم تشجيع االستقاللية وااليثار والقيم األخالقية والقيم االجتماعية 

المراهق المفرط النشاط المزاجي يصعب التعامل معه من عندما يظهرون هم أنفسهم هذه الفضائل، من بينم 

(57ـــ51،ص2008السهل عليه أن يستثير الوالدين ليصبحا أكثر عدوانية ومزاجية .) شريم،  

: من أهمها نظرية هافجيهرست وهي نظرية سيكواجتماعية جمع فيها بين حاجات ــ االتجاه االجتماعي3ــ7

لحاجات والمتطلبات تتشكل مهام النمو التي تتضمن المهارات والمعرفة األفراد ومتطلبات المجتمع ، هذه ا

والوظائف واالتجاهات التي يجب على األفراد اكتسابها في فترة معينة من حياتهم من خالل النضج الجسدي 

د والتوقعات االجتماعية والجهود الفردية، والتمكن من المهام في كل مرحلة عمرية ينتج عنه التكيف واالعدا

القلق وعدم القبول  للمهام القادم والتي أكثر صعوبة، أما الفشل في تعلم المراهق لهذه المهام فينتج عنه

 االجتماعي وعدم القدرة على التصرف كشخص ناضج .

مهاه نمائية االربع األولى منها تخص المرحلة المبكرة واألربعة الثانية  8فحسب هافجهرست تواجه المراهق 

هقة المتأخرة .تحدث في المرا  

وتتضمن المهام األربعة التالية: ــ المراهقة المبكرة:1ــ1ــ3ــ7  

 ــ تحقيق عالفة جديدة وأكثر وضوحا مع الرفاق من نفس العمر ومع الجنسين .

 ــ اكتساب دور اجتماعي ذكري أو أنثوي .

 ــ تقبل المراهق لمظهره الجسدي واستخدام الجسد بفعالية.

ية االنفعالية عن الوالدين والراشدين وألخرين .ــ بلوغ االستقالل  
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وتتضمن أربع مهام التالية : ــ المرحلة المتأخرة:2ــ1ــ3ــ7  

 ـــ االعداد للزواج والحياة االسرية.

 ــ االعداد لمهنة تدر دخال .

 ــ اكتساب مجموعة من القيم ونظام أخالقي لتوجيه السلوك بهدف تطوير إيديولوجية معينة .

(60ـــ57،ص2008الرغبة في اكتساب سلوك اجتماعي يتسم بالمسؤولية .) شريم، ــ  

انطلقت الدراسات البيولوجية للمراهقة في امريكا مع كل من العالمين ستالي ــ االتجاه البيولوجي:4ــ7  

الحياة النفسية هول وجزل، مركزة على عمليات النمو الجسدية والجنسية إلى جانب المالحظات الطبية معتبرة أن 

عند المراهقين يحددها النمو البيولوجي والتغيرات الداخلية التي تحدث في مرحلة المراهقة لها تأثير كبير وعميق 

ألزمة البلوغ أي : في تحديد شخصية المراهق ، كما يعتبر هول أن بداية المراهقة هي ظهور العالمات األولى  

م )من حيث الطول والوزن( خصوصا عند الذكور الذين يشعرون أنهم ازدياد المفاجئ في أبعاد الجس ــ أوال:

 أصبحوا راشدين.

ظهور الخصائص الجنسية الثانوية بعد استكمال الخصائص الجسمية األولية وبهذا المعنى يصبح  ـــ ثانيا:

ية.النضج عاما لدى جميع افراد الجنس البشري وهو محرك النمو الداخلي الذي يحدد الخاليا التناسل  

ويميز هول المراهقة بخصائص أبرزها :                                                                 

 ــ أنها مرحلة األزمات واالضطرابات وسن العواطف.

 ــ أنها مرحلة االفراط في المثالية وانتشار نمذجة االبطال والتعلق باألهداف .
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ديم والتقاليد البالية. ـــ أنها مرحلة الثورة على الق  

 ــ أنها مرحلة االنفعاالت الحادة والعواطف والحب والميل إلى الجنس األخر والصداقة .

 ـــ أنها مرحلة انحالل الروابط بين عوامل "األنا" المختلفة التي تشكل تماسكها.

ـــ ويطلق هول على هذه المرحلة اسم "الوالدة الثانية" وفي أواخر هذه المرحلة يعيد الفرد بداية الحضارة، أي بداية 

 النضج والتوازن والعقالنية .

ــويتكلم "جيزل" عن سمات النضج التي هي وجهة وصفية تحليلية لمؤلفات السلوك الخاصة بالنمو، وهذه السمات 

سنة يميز جيزل عددا من السمات  16ـــ10من مراحل النمو فالمرحلة الممتدة من سن تزداد خالل كل مرحلة 

تتمحور حول : النظام الحركي أو النمو العضوي واالهتمامات الجنسية والصحة الجسدية التي تشتمل على 

ت والميول والمستقبل التغذية والنوم والنظافة ثم االنفعاالت أو الغضب والمخاوف، ثم "األنا" النامي أو تقدير الذا

ثم تأتي العالقات االجتماعية، ثم النشاطات واالهتمامات ويتبع ذلك الحس األخالقي وأخيرا الحس الفلسفي  

(.42ــ41،ص2002)مفاهيم المكان والزمان والموت وااللوهية ...الخ(.) سليم،  

 ثامنا ــ دور الوالدين في مرحلة المراهقة:  

هم األم للتغيرات التي تحدث للمراهق، فاالعتقاد السائد عند األمهات هو أن التربية ــضرورة ف ـ دور األم:1ــ8

تكون في الصبى أي قبل المراهقة ،وهذا خاطئ ألن التربية هي مسؤولية تبقى حتي بعد المراهقة وتكون في هده 

ونظرا لوجود فروق  المرحلة صعبة ولتفادي هذه الصعوبات على األم أن تفهم التغيرات التي تحدث للمراهق،

فردية بين المراهقين فعليها أن تدرس حالة أبنها أو ابنتها دراسة فردية، وحسب ما بني عليه وهو طفل كما يجب 

 عليها أن تتفهم طبيعة هذه المرحلة وتضيف لها موقفا واقعيا وفلسفة تربوية دينية.
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نما لذواته م والستقاللهم وتكيفهم في المجتمع بصورة حسنة ـوأن تضع نصب عينيها بأن التربية وليس ألجلها وا 

براز دور ايجابي، وعليها أن تعلم التربية الحسنة تتجسد في التكيف الجيد مع الذات ومع اآلخرين ــ من شأنها  وا 

أن تساعدهم في بلورة شخصيتهم واالقتداء بالنماذج الناجحة من االشخاص، سواء من األسرة أو من المجتمع 

نما باالستقاللية وفرض ويجب أن تضع  في اعتبارها أن النمو المتوازن هو ليس االتكالية المطلقة على األم، وا 

(135ــ134، صكلير الوجود أن تسمح ألبنها المراهق بإبراز قوته وابداعاته وأن تحفزه.)  

باء:ــ دور اال2ــ8  

ابنه المراهق فيعامله بأسلوب جديد في هذه المرحلة يجب على األب أن يعرف التصورات التي طرأت على حياة 

 يختلف كثيرا عن األسلوب الذي كان يعامله به قبل ست أو سبع سنوات ومن معالم ذلك األسلوب .

 ــ ينظر إليه على أنه على أبواب الرجولة، ولهذا فإن معاملته له تكون على أنه رجل صغير أو طفل كبير

في كل مرة، ألنه يعرف أنه مرتبك وناقص التوازن. ــ ال يحمل كالم ابنه المراهق على محمل الجد  

 ــ يتعامل مع ابنه على أنه موثوق وال يدقق في تصرفاته إال عند وجود ريبة .

 ــ يترك له مساحة واسعة لالختيار ويستشيره فيما يخصه من شؤون، يراعي مشاعره ويحرص على حفظ كرامته.

(. 46ـــ45، ص ص 2010بكار، نقده ألسرته باهتمام.) إلىــ يفوض اليه إدارة بعض شؤون االسرة ويستمع   

ويكمن دور االباء كذلك في بناء جسور التواصل مع بناتهم، فكلما كان األب أكثر قربا من ابنته قلت احتماالت 

 انحراف البنت المراهقة، وقيامها بسلوكيات تهدد سالمتها في الفترة األخيرة من المراهقة .

        االباء دور "قاعدة االطالق" في المنظومة األسرية، أي أنهم يطلقون أبنائهم إلى المجتمعوعادة ما يلعب 
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 ويشجعونهم على أن يتخذوا مغامرات محسوسة وأال يخافوا من تجربة اشياء جديدة .

متى يشجعون أحالم بناتهم ويدفعونهم إلى األمام عندما تجذبهم الضغوط ومن الناحية المثالية يعرف االباء 

الداخلية والخارجية الى الخلف، كما يلعب االباء دور محوري وجوهري في نجاح الفتاة في مهنتها المستقبلية وفي 

سهل عليها شعورها باالرتياح وهي تتحرك في العالم الخارجي، وغذا كانت الفتاة لها عالقة قوية بوالدها سي

 النجاح في مختلف المجاالت .

إال أن غياب االب يؤثر تأثيرا خطيرا على حياة المراهقة فغياب األب الذي يمكنها من أن تتفاعل معه، يجعل 

التعامل مع الجنس األخر صعبا في المستقبل، فالوالد هو النموذج األولي والذي يمثل لها العالقة بين الذكر 

قود يجعلها غير قادرة على التوصل إلى كيفية اقامة عالقة صحيحة مع الرجال في الماضي واألنثى، فإذا كان مف

كان يفترض أن األم هي تتحمل اعباء تربية االبناء، إال أنه في اآلونة االخيرة أصبح االباء يسعون إلى القيام 

االباء وبناتهم .) بدور نشط في تربية المراهقين ويجب على االجتماعات ان تتيح فرصا للتواصل بين 

(.176ـــ 156، ص ص 2009اولسن،  
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 ــ خاتمة:

مما سبق أن مرحلة المراهقة هي مرحلة تتبلور فيها الشخصية وتأخذ مالمحها الثابتة، وعليه تربية  نستخلص

ورعاية المراهق في هذه المرحلة تكون صعبة فمن الضروري على االباء واالمهات في األسرة وعلى األساتذة 

راعاة احتياجاته النفسية والفكرية وغيرها والمعلمين في المدرسة االنتباه إليها والعمل كفريق واحد لفهم المراهق وم

ومساعدته على تخطي هذه المرحلة والتكيف والتأقلم مع التغيرات التي تحدث فيها، وذلك من خالل احاطته 

باألمان واشعاره بالمسؤولية فذلك يشعره بدوره وفعاليته بين أفراد المجتمع الذي يعيش فيه، فهذه المرحلة تهيأ الفرد 

ذاته ويكٌون اسرة واالعتماد على نفسه في كل امور الحياة الن يستقل ب  

أما بالنسبة للمراهقات المسعفات فال بد من حماية الفئة من أشكال االنحرافات التي قد يكون سببها غياب الجو 

األسري بصفة عامة وغياب دور الوالدين بصفة خاصة ويجب التكفل النفسي الجيد لهذه الفئة ورعايتها من جميع 

 النواحي وملء الفراغ العاطفي الذي تشعر به .
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؛تمهيد  

الجانب الميداني أهمية عن الجانب النظري بل ويعد جزء مهما وضروريا من البحث، إذ يتم من خالله  يقلال 

عرض البيانات إلعطائها معنى ودالالت تساعدنا في استخالص نتائج الدراسة، لذا سوف نخصص هذا الفصل 

 لعرض منهج البحث ،أدوات البحث، إطار البحث وحاالت البحث .
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ــــممهه مابحث: اوال  

في دراستنا على المنهج االكلينيكي والذي يعتبر دراسة معمقة للعوامل المتشابكة، التي تمثل جذور اعتمدنا 

الحالة محتوياتها وتتعدد مفاهيم المنهج االكلينيكي، فمنهم من يراه شبه بالدراسة التاريخية للحالة والمجتمع ومنهم 

فوارق بينهما، بينما البعض األخر يجعل المنهج اإلكلينيكي جزء من من يرى الفصل بينهما لوجود بعض ال

المنهج الوصفي عندما ندرس به العالقات المتبادلة، وهناك من يراه منهجا متميزا بكونه يهدف إلى التعرف على 

(152، ص2003وضعية واحدة معينة ، وبطريقة تفصيلية دقيقة .)صالح الدين شروخ،  

دواتمابحث: مثاهياــــمأ  

  االكليهيكيةممــــمابمقاحلة1ــــ2

هي نوع من المحادثة يتم بين المريض واالخصائي النفسي اإلكلينيكي حول موضوع معين ،غايتها الحصول 

على معلومات عن سلوك المريض والعمل على حل المشكالت التي يواجهها، واالسهام في تحقيق توافقه 

إلى الحصول على معلومات عن تاريخ وشخصية  الشخصي، وبناء على ذلك تصاغ األسئلة التي تهدف

(102،ص 1994المريض وطبيعة المشكلة المطروحة .) عباس،  

وقد اعتمدنا المقابلة االكلينيكية نصف الموجهة التي تعرف على أنها نمط من المقابلة العيادية تتخذ موقف وسط 

صائي نفسه لمقابلة المفحوص وفي ذهنه بين الشكلين أي المقابلة الحرة والمقابلة الموجهة، حيث يهيئ االخ

كلمات، أو افكار مفتاحية أو رؤوس مواضيع بدل األسئلة المباشرة التي نجدها في المقابلة الموجهة، كأن يفكر 

(.105،ص1994في أن يتطرق إلى األسرة، المرض الحالي مستوى التحصيل الدراسي...إلخ.) عباس،   

ص بالتعبير بأكبر قدر من التلقائية عن المشاعر واالنفعاالت والمحافظةهذا األسلوب من المقابلة يسمح للمفحو   
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على سير المقابلة نحو الهدف المحدد من قبل االخصائي ثم التركيز على مجموعة أسئلة تهدف الى حصر 

مواضيع تقتضيها ضروريات البحث وقد صممنا في سياق المقابالت التي أجريناها جدول مقابلة اعتمدنا فيه 

 على محورين التاليين:

 ــ المحور االول: يتعلق بالقلق النفيسي

 ــ المحور الثاني: يتعلق بمدى فعالية التكفل الذي تتلقاه المراهقات المسعفات.

ــــمابمالثظة 2ــــ2  

أنها التعرف غلى الشخصية عن طريق مالحظة توافر بعض السمات الجسدية فيها  تعرف المالحظة على

(209، ص2009وحركة اليد.) حجازي، خاصة الرأس والوجه   

وقد اعتمدنا في بحثنا على المالحظة المباشرة التي من شأنها اتاحة لنا فرصة مالحظة مختلف سلوكيات 

المفحوص وردود أفعاله أثناء المقابلة، كما اعتمدنا لهذا الغرض على شبكة المالحظة التي تمكننا من معرفة 

ة الحركة، كثرة التنهد، ارتجاف االطراف الضغط على اليدين وغيرها.ردود افعال الدالة على القلق ككثر   

ــــماالختحارمابهفسي 3ــــ2  

حيث يعرفه فريمان "االختبار النفسي أداة مقننة تم تصميمها بغرض القياس الموضوعي لواحد أو اكثر من 

(.44، ص2000مظاهر السلوك".) االنصاري،  

للقلق بهدف قياس درجة القلق لدى المراهقات المسعفات، حيث يحتوي  وفي بحثنا هذا قمنا بتطبيق مقياس تايلور

بند خاصة بأعراض القلق، واالجابات على هذه البنود تكون بصحيح أو خطأ والتصحيح يكون بحساب  50على 

 االجابات "بصحيح" وفقا للمعايير التالية:
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[ قلق منخفض جدا. 16الى  0]  

[ قلق منخفض.19الى  17]   

[ قلق متوسط.24 الى 20]  

[ قلق فوق المتوسط. 29الى 25]    

[ قلق عالي جدا.50الى  35]  

 ثابثاــــمإطارمابحث: 

يوما وكانت  15تمت هذه الدراسة بدار الطفولة المسعفة بهيليوبوليس والية قالمة، قمنا بهذه الدراسة لمدة 

ي تردد أو مخاوف ولم نجد معهن أي الحاالت متعاونة جدا معنا حيث استرسلت الحديث بصورة تلقائية ودون أ

 صعوبات .

 راحعاــــمثاالتمابحث: 

    17مراهقات مقيمات بدار الطفولة المسعفة تتراوح اعمارهن بين   3حاالت وهن  3تمثلت عينة الدراسة في 

سنة.  19و 18و    

ــــمعرضمابثابةماالوبى 1ــــ4  

ــــمابحياهاتماالوبية 1ــــ1ــــ4  

م ــــماالسم   

سنة 19ــــمابعمر   
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أنثىــــمابجهس م  

مودعة من طرف االمــــمسحبمابدخول م  

الرابعة ابتدائيــــمابمستوىمابدراسي م  

:مطلقينــــموضعيةمابوابدين  

هي الوحيدةــــمابترتيبمفيماألسرة م  

  ــــمتاريخمابثابة2ــــ1ــــ4

والحالة تبلغ من سنة، كانت تعيش مع جدتها منذ والدتها إلى أن توفيت جدتها  19الحالة )م( تبلغ من العمر 

سنة، فعند وفات جدتها قامت األم بإحضارها لمركز الطفولة المسعفة بهيليوبوليس وهي تعيش في  13العمر 

المركز إلى حد اآلن، ولدت الحالة والوالدين مطلقين حيث تطلق الوالدين وأمها حامل بها، واألب ال يعرف ان 

صديقتها منذ والدة الحالة الى يومنا هذا بحجة أنها ال تملك لديه ابنة وهي حاملة للقب أمها، وتعيش األم مع 

المال وظروفها االجتماعية واالقتصادية ال تسمح لها للتكفل بابنتها، وال تملك بيت لتعيش فيه هي وابنتها، وأن 

الحي  اخوال الحالة رفضوا التكفل بها ، األم تأتي لزيارتها كل أسبوع، وفي يوم من األيام تعرفت على شاب في

الذي تسكن فيه أمها واقامة معه عالقة وكانت تواعده حيث خرجت معه عدة مرات وتريد الزواج به، أما بالنسبة 

 لدراستها فقد توقفت عن الدراسة في سنة الرابعة ابتدائي واعادة السنة لعدة مرات.

ــــمتثليلممضمونمابمقاحلة 3ــــ1ــــ4  

هما االخصائي والعميل ويتم فيها تبادل المعلومات واآلراء وتهدف تعتبر المقابلة حوار فيه تفاعل بين شخصين 

 إلى التعرف على مشكلة العميل ومحاولة ايجاد الحلول المناسبة لها وتراوحت مدة المقابالت مع الحالة ما بين
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ساعة إلى ساعة وربع.   

مجموعة من األسئلة )انظر و من خالل ما قمنا به من مقابالت نصف موجهة مع الحالة )م( وبطرحنا عليها 

دليل المقابلة في قائمة المالحق( والتي تم االجابة عنها بتردد أحيانا في البداية ثم أسترسلت في الحديث بكل 

 ارتياح.

ــ عندما سألنا الحالة عن أمها قالت أمي أحبها وهي تأتي لزيارتي أسبوعيا تقريبا وهذا دليل على اهتمام األم 

الحالة بالحرمان العاطفي من األم .بالحالة وعدم شعور   

ــ وعندما سألناها عن األب انزعجت وبدى ذلك على وجهها بتقطيب الجبهة ويبدو االنزعاج في قولها )إنه ال 

يعرفني حتى وأنا ما نيش مستعدة باش نعرفو وحتى كون نعرفوا ما نروح شمعاه ( وهذا دليل على أنها تحمل 

ني من حرمان عاطفي من جهة األب.مشاعر الكره واللوم لألب وتعا  

 وتبدوا الحالة متأثرة بوفات جدتها حيث حاولت وضع حد لحياتها بعد وفات جدتها وذلك لقولها "كنت راح

نلوح روحي ونلحق جداتي كي خرجوها"  وامتألت عيناها بالدموع وهذا دليل على أن جدتها أعطتها كل الحنان 

سنة، وعندما 13ها، كما يبدو تعلقها الشديد بجدتها وذلك ألنها ربتها طوالوالحب الذي كان على األم منحه البنت

 سألنا الحالة عن دراستها قالت بأنها تكرهها وال تحب أن تتعلم وال تحب المدرسة أصال. 

أما عن مستقبلها فهي تنظر اليه بنظرة تفاءل حيث تريد الزواج من صديقها الذي على عالقة به وتريد أن تكون 

وأبناء ، كما أنها تعاني قلق شديد في المركز من جهة ومعرفة أبوها من جهة أخرى.أسرة   

ــــمتثليلممضمونمابمالثظة 4ــــ1ــــ4  

 تعتبر المالحظة العيادية المشاهدة والمراقبة الدقيقة لسلوك المفحوص هدفنا من خاللها للتعرف على االيماءات
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المسعفات والتي لها عالقة بالقلق النفسي.  والحركات والسلوكيات التي تقوم بها المراهقات  

أثناء مقابالتنا مع الحالة كنا نوجه نظرنا لكل ما تقوم به الحالة من انفعاالت وايماءات، ومن خالل شبكة 

المالحظة )انظر قائمة المالحق( ،الحظنا بأن الحالة مهتمة بنظافتها من مالبس، وجسد والشعر...الخ ومرتبة 

تبدو وت منخفضة تارة ومرتفع تارة أخرى،بعض الشيء، شحيحة في معلوماتها، تتحدث بنبرة صالهندام، خجولة 

الحالة هادئة وتتحدث بشكل مهدب وتتلعثم في الكالم أحيانا، وأثناء الكالم تحرك يديها وتضمها لبعضهما 

المركز بادية في بعض، ووجهها يكون محمرا مع مالمح اليأس البادية عليها كذلك مالمح الملل والقلق في 

 كالمها ومالمح وجهها توحي بذلك.

ــــمتثليلمهتائ ماالختحار م5ــــ1ــــ4  

يعتبر االختبار النفسي أداة مقننة تقيس سلوك انساني أو اضطراب نفسي معين، ويعتبر مقياس القلق لتايلور من 

دقيقة  20هذا االختبار المقاييس النفسية ويهدف إلى قياس درجة القلق الذي يشعر به المريض وتراوحت مدة 

وبعدما قمنا بقراءة تعليمة االختبار على الحالة وشرحنا لها بنود االختبار شرعت في االجابة عليها بدون تردد 

اواي انفعاالت، حيث تقوم المفحوصة باإلجابة على أسئلة االختبار ب"صحيح" أو "خطأ" ـ وبعد تطبيقنا لالختبار 

اجابة وهذه الدرجة 50من  32حة حيث تحصلت المفحوصة على درجة قمنا بحساب عدد االجابات الصحي

[ قلق شديد.50-30تصنف حسب معايير تصحيح هذا االختبار فهي تقع بين ]  

ــ بعد تصحيح االختبار وجمع عدد االجابات الصحيحة لالختبار أظهرت نتائجه ان الحالة)م( تعاني من قلق 

 شديد.

ــــماالستهتاجمابعام 6ــــ1ــــ4  

القلق ومن خالل تطبيقنا لمقياس نتائج المقابلة والمالحظة أن الحالة تعاني من اضطراب نفسي أال وهو  أظهرت
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تايلور للقلق أكدت لنا نتائج االختبار أن الحالة تعني فعال من القلق النفسي، وهذا القلق ناتج عن عدم معرفتها  

أنها تجمع في المال لتشتري بيت لتعيش هي وابنتها ألبيها وخسارتها لجدتها وتخلي أمها عنها من جهة بحجة 

فيه، ومن جهة أخرى خوفها من أن تخسر صديقها الذي تريد بناء حياتها معه، كذلك مللها في المركز وحسب 

قوله ال توجد أشياء ترفيهية للتخفيف من قلقها وانه كل شيء روتيني منذ ستة سنوات حسب قولها )كرهت العيش 

نخرج من هنا ونكون أسرة و اوالد(.في المركز حابة   

ــــابثابةمابثاهية 2ــــ4  

ــــمابحياهاتماالوبية 1ــــ2ــــ4  

ح.ــــماالسم م  

سنة. 18ــــمابعمر م  

انثى.ــــمابجهس م  

.مودعة قضائياــــمسحبمابدخول م  

مجهولة النسب.ــــمابوبدان م  

ــــمتاريخمابثابة 2ــــ2ــــ4  

سنة، عاشت البنت بعيدة عن أمها منذ أن ولدت التي تخلت  18الحالة )ح( من مدينة البليدة ابلغ من العمر 

اخوة آخرين من أمها  9عنها وقضت الحالة عمرها في المؤسسات االيوائية، ولدت الحالة من أب مجهول هي و

جدتها )ام والتها( إلى أن ماتت فتوجهوا  هم أيضا من أباء مجهولين، في مرحلة الطفولة األولى كانت الحالة مع 

 جميعهم إلى المراكز االيوائية إال أختها واحدة بقيت عند خالتها، انتحر أحد اخوة الحالة بالكهرباء بسبب المشاكل
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على حد قولها كما أن الحالة تعرضت إلى اعتداء جنسي من طرف سائق حافلة من مدينة الخروب، وعندما 

ح األمن رفضوا شكوتها وقالو هي من أرادت ذلك، وجاء في حديثها أنها حملت سابقا من شكت به إلى مصال

رجل أحبته ووقف معها وهي اآلن تنتظر أن تلد ومازالت على عالقة به لكي يلقب ابنه على أسمه، معربة على 

لت السجن بسبب أنه رافض تماما لهذه الفكرة وأنها ستلقبه على أسمها، كما جاء في حديث الحالة انها دخ

ضربها لبنت معها في مؤسسة الطفولة، كانت حسب قولها تضرب األطفال الصغار ويأتون يشتكونها فضربتها، 

ذهبت هذه االخيرة إلى المديرة وقالت لها قامت بشتمي بالكالم الفاحش، استدعت المديرة الحالة والبنت التي 

لمديرة تقرير إلى قاضي األحداث وأمر بتحويلها إلى سجن ضربتها فعاودت ضرب البنت أمام المديرة، كتبت بها ا

بقيت فبه شهر ويومين بوهران، الحالة ليس لديها اتصال مع باقي اخوتها إال أختها الصغرى التي تسأل عنها في 

الهاتف عند خالتها ،والحالة اآلن ترغب أن تبقى في مؤسسة الطفولة المسعفة بهيليوبوليس وتنوي طلب السماح 

لمديرة وأن تترجى القاضي ليبقيها في المؤسسة.من ا  

ــــمتثليلممضمونمابمقاحلة 3ــــ2ــــ4  

تعتبر المقابلة أداة من أدوات جمع البيانات الخاصة بأعراض الحالة وتفاصيلها بهدف الكشف عن االضطرابات 

لمقابلة أسئلة )أنظر د إلى ساعة. وتضمن ا45التي تعاني منها الحالة وتراوح زمن المقابالت مع الحالة ما بين 

 دليل المقابلة في قائمة المالحق(.  

في بادئ المقابلة أظهرت الحالة حزنها العميق تجاه والدتها كما جاء في لسانها )ماما سمحت فيا( عاشت الحالة 

حرمان عاطفي طوال حياتها، فهي تشعر بعدم األمن والضياع وسط مجتمع تفقد فيه هويتها ونسبها كما قالت 

ا مانعرفوش وعمومي ما نعرفهمش(.)باب  
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كما أن الحالة لم تتلقى تعليمها في المدرسة كباقي األطفال وذلك بسبب أنها ال تملك أوراق إلثبات لقبها، فهي 

أمية ال تجيد القراءة وال الكتابة، هذا ما سبب لها إعاقة في ممارسة حياتها العادية وكان السبب في تعرضها 

ن طرف سائق الحافلة الذي ركبت معه ضنا منها أنه ذاهب الى البليدة، والكن ذهب بها إلى لالعتداء الجنسي م

مدينة الخروب ألنها لم تقرأ الالئحة المعلقة على الحافلة وصدقته عندما قال لها أنا ذاهب إلى البليدة، كما أن 

ها، باإلضافة إلى أنها لم تمارس الحالة تعاني قلق حاد جدا نتيجة األحداث والصدمات التي عاشتها منذ طفولت

أي نشاط أو تكوين مهني الشيء الذي زاد من حدة اضطرابها مما أدى بها إلى محاوالت االعتداء على نفسها 

بالسكين وكذا ايذاءها لبعض المقيمات معها في المؤسسة هذا يعني انها لديها عدوان موجه نحوى الذات ونحوى 

 األخرين.

ى الحياة بنظرة تشائمية وهذا يبدو واضحا في قولها )أنا كرهت ( وتقولها مرارا كما أن الحالة تنضر ال  

 وتكرارا ، فهي ليس لديها أي عضو عائلي تستند اليه من جميع النواحي )معنويا عاطفيا ماديا...(، فحالتها

جدا ألنها تعاني من قلق عالي جدا وال تجد من يفهمها ويشاركها مشاكلها ويوجهها لحلها. متأزمة  

تثليلممضمونمابمالثظة ــــ4ــــ2ــــ4  

تعتبر المالحظة العيادية أداة من أدوات جمع البيانات الخاصة باألعراض التي تعاني منها الحالة وذلك بهدف 

من خالل شبكة المالحظة )أنظر قائمة المالحق(الكشف عن االضطرابات التي تعاني منها، وذلك   

 من خالل الحوار مع الحالة الحظنا بعض االيماءات والحركات والتي كانت كاآلتي:

ــ منذ بداية المقابلة والحالة واضعة يدها اليمنى على خدها وهذا قد يدل عل انها في حالة توتر وحيرة بسبب 

 وضعها.
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المقابلة تخدش الطاولة بأظافرها وهذا يدل على أن الفتاة في حالة  اضطراب  ــ وكانت يدها اليسرى في معظم

 وقلق نفسي شديد.

 ــ كانت أثناء الحديث نظاراتها موجهة نحوى االسفل وتحمل نوع من الحزن واألسى في عينيها وخاصة

 عند التكلم عن أمها، يوضح لنا مدى الحرمان العاطفي الذي تعيشه الحالة.

ظنا على الحالة خدش في ذراعيها االثنين، وهذا يكشف لنا عن السلوك العدواني الموجه نحو ذاتها ــ كذلك الح

 )المازوشية(.

 ــ كانت نبرة صوتها خافتة جدا.

ــــــمتثليلمهتائ ماالختحار 5ــ2ــــ4  

بتطبيق االختبار النفسي وسيلة مقننة هدفها تحديد نوع ودرجة االضطراب الذي يعاني منه المفحوص، وقد قمنا 

مقياس تايلور للقلق وهو مقياس يصنف من مقاييس الورقة والقلم، يحتوي على خمسين بند يهدف الى قياس 

ومن ثم نحسب عدد اإلجابات "مدرجة قلق المفحوص، تكون االجابة على البنود اما "بصحيح" او "خطأ

 الصحيحة ونقارنه وفقا لمعايير تصحيح االختبار.

، ووفقا لمعايير تصحيح 46خالل تطبيق االختبار على الحالة توصلنا أن الحلة تحصلت على درجة  ــ ومن

[ قلق عالي جدا.50-35تقع بين] 46االختبار، فالدرجة   

 ــ على ضوء تناج مقياس تايلور للقلق يمكن القول أن الحالة تعاني من قلق عالي جدا.

ما قمنا به من مقابالت مع الحالة تبين لنا أنها حالتها النفسية سيئة  من خالل ــــماالستهتاجمابعاممبلثابة 6ــ2ــــ4

وأنها تعني من اضطراب نفسي.                                                                             
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وحركاتها وايماءاتها توضح أن الحالة تعاني من قلق وهذا ما اكده لناخالل مالحظتنا لسلوكها  ومن  

مقياس تايلور للقلق حيث أسفرت نتائج االختبار بأن الحالة لديها قلق عالي جدا، كما أن الحالة تعاني من  

 حرمان عاطفي كبير من األم واألب، ولديها عدوانية نحوى الذات وهذا راجع للمعاناة التي تعيشها

ب فقدانها لهويتها فهي لم تعرف أبدا معنى األسرة وهذا يبدو جليا في قولها )ملي زدت وأنا في الصناطر( بسب

 كل هذه العوامل أدت بها إلى القلق النفسي.

ــــمعرضمابثابةمابثابثة 3ــــ4  

ــــمابحياهاتماالوبية 1ــــ3ــــ4  

رــــماالسم م  

.19ــــمابسن م  

أنثى.ــــمابمستوىمابدراسي م  

فشل كفالة.االجتماعية ممــــمابثابة  

مجهوالن.ــــمابوابدان م  

.2007ــ ماي ــ 15ــــمتاريخمابدخولمإبىمابمركز   

ــــمتاريخمابثابة 2ــــ3ــــ4  

سنة متبنية من طرف عائلة حالتها االقتصادية جيدة العائلة متبنية كذلك طفل 19الحالة )ر( تبلغ من العمر   
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اها المتبني حياة سعيدة فكانت تحبه كثيرا وتحب أبيها والكن حبها سنة كانت تعيش الحالة مع أخ 23عمره اآلن 

ألمها قليل ألنها كانت تضربها كثيرا أو تعاقبها ألتفه األسباب، كذلك الحالة لم تلقب مقارنة بأخيها، توفي األب  

حد يعلمون عنه شيء إلى  وبعد مدة أصبحت األم تضرب كل من الحالة وأخيها، هرب االبن من البيت ول

اآلن، أصبحت األم تخرج ليال نهارا مع الرجال وتعرفت على صديقات "المالهي الليلية" وأصبحت تذهب معهم 

وتترك الحالة )ر( لوحدها في البيت طيلة الليل ثم أصبحت تأتي بصديقاتها للبيت يتناولون الكحول والمخدرات 

أشهر، وفي يوم ذهبت األم مع صديقتها إلى  8ويدخن، واألم لديها صديقة لديها طفل غير شرعي وعمره سنة و

سنوات، أصبح الرضيع يبكي فلم  9" الملهى الليلي" وتركت ابنها في البيت مع الحالة، علما أن الحالة عمرها 

تعرف الحالة كيف تسكته فقامت بطحن حبتان من األسبرين وخلطها في الماء ووضعتها في الرضاعة، ثم قامت 

ت بخلع ثيابه ووضعه في حوض الحمام في ماء بارد ضننا منها أنه يعاني من حمة، ثم بإعطائها له بعد ما قام

وضعته في مكان نومه بعد أن البسته ثيابه، في الصباح لما استيقظت وجدت الطفل نائم فحركته فإذا به لم 

ة ولما جاءت أمها يتحرك، فنادت للجارة لتفقد الرضيع فوجدته ميتا، بعد ذلك أتصلو بالشرطة فأتت وأخذت الحال

وصديقتها أصبحا يصرخان على الحالة ويشتمانها، وبعد المحاكة  دخلت أم الحالة وصديقتها السجن بينما 

وكانت تكسر الزجاج وتأكله، ثم نقلت إلى  15الحالة تم نقلها إلى  مستشفى العثمانية حيث مكثت به لمدة 

ت الحالة بإضراب عن الطعام بسبب أنها تريد الخروج من يوم فقام 20الرازي بوالية عنابة، بقيت الحالة هناك 

المستشفى بعد ذلك خردت من مستشفى الرازي و وجهت إلى مركز الطفولة المسعفة بهيليوبوليس بأمر من 

 قاضي األحداث، الحالة اآلن تحت تأثير األدوية المضادة للقلق وتدرس في التكوين المهني صنع الحلويات.

مونمابمقاحلة ــــمتثليلممض3ــــ3ــــ4  

ــ تعد المقابلة عالقة مهنية هادفة بين المفاحص والمفحوص، حيث تهدف الى جمع أكبر عدد ممكن من 

     المعلومات عن الحالة المراد دراستها، ومن خالل ما قمنا به من مقابالت مع الحالة)ر( ومن خالل طرحنا 
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مجموعة من األسئلة عليها )أنظر دليل المقابلة في قائمة المالحق(، والتي تم اإلجابة عنها بصعوبة كبيرة   

تعلق ألن الحالة كانت تحت تأثير الدواء، وحسب ما أجابت عنه فهي ليست مرتاحة لتواجدها في المركز ولديها 

باألب الذي تبناها ولديها كره أتاه أمها ألتي ربتها، وذلك بسبب الضرب القاسي الذي كانت تتلقاه منها، وكذلك 

أثناء تواجدها معنا كانت تقول )سامحني يا ربي على خاطر قتلت طفل رضيع ، أنا ما قصدش اني نقتلو، آني 

على ندمها الشديد ألنها قتلت الرضيع كما أنها لديها حبيت نداويه" ثم بكت وقالت  سامحني يا ربي( وهذا دليل 

خوف من عقاب اهلل لها، كما أن الحالة تعاني من تأنيب الضمير وتبين لنا أن الحالة تعاني من قلق شديد ألن 

أعراض القلق كانت بادية أثناء مقابلتنا معها ألنها كانت تذهب لتناول مضادات القلق ثم تعود إلى المقابلة ، كما 

أن تتمنى أن تجد والداها الحقيقين وتريد مغادرة المركز وهذا يكمن في قولها ) حابة نلقى بابا وماما وما نلومهش 

وما نسقسيهمش عاله خالوني، المهم يخرجوني من هنا(، وهذا دليل على الحرمان العاطفي الذي تعيشه الحالة 

احدي المقيمات في المركز إلى حد مناداتها بـ"ماما" . وحنينها إلى األسرة والوالدين حيث أزاحت هذا الحنين إلى  

ــ الحالة تقوم بسلوكيات غير عادية عندما تتذكر الطفل الذي قتلته كتكسير الزجاج وأكله، وحسب ما قالته ليس 

لديها سند عائلي حيث تشعر بالوحدة وتبدأ بالبكاء الشيء الذي زاد من حدة قلقها، حيث كل هذه العوامل تأدي 

ا إلى ايذاء نفسا بضرب جسمها ورأسها بالسكين ، كما أن الحالة تعاني من أمراض مختلفة المعدة، البواسير به

الكولون، الشهية الزائدة، كما لديها صعوبات في النوم )األرق( وكوابيس وأحالم مزعجة، قالت ) كي نحط راسي 

يسبب لها األرق والكوابيس.على المخدة نشوف صورة الطفل اللي قتلتو بالما نقصد( وهذا ما   

 ــ أمنية الحالة ايجاد أبويها والزواج من ابن الحالل المناسب والعيش بسالم وذلك يكمن في قولها ) حابة

 

 

86 



اإلطار التطبيقي                                      الفصل الرابع                                
 

 

نزوز وندير دار وأوالد واللي يجي يخطب بنت من المركز نقول كون غير يديني أنا( وكما تتمنى رضْا اهلل عز 

على فعلتها بالرضيع، ويظهر ذلك في قولها ) سامحني يا ربي ما قصدش  وجل عليها و ترجو مسامحته لها

 نقتلو(. 

ــــمتثليلممضمونمابمالثظة 4ــــ3ــــ4  

ــ أثناء مقابلتنا للحالة )ر( المتواجدة بمركز الطفولة المسعفة قيامنا بالمالحظة العيادية التي تتميز بتوجيه الحواس 

ات العقلية األخرى في ذلك كنا نوجه نظرنا لكل ما تقوم به الحالة نحو موضوع معين باإلضافة إلى تدخل العملي

يماءات وسلوكيات )أنظر شبكة المالحظة في قائمة المالحق(، حيث الحظنا بأنها مرتبة الهندام   من حركات وا 

نظيفة ال تبدو بصحة جيدة، حديثها غير متناسق، كالمها غير مفهوم وجهها شاحب الحظنا أنها تحمل معها 

ئما إيناء كبير من الماء وتشرب كثيرا، قالت لنا الحالة )فمي يشيح عليها شرب ديما(الحالة لديها صداع في دا

الرأس كما كانت تحمل قرصين من دوائها اليومي )مضادات القلق(  كانت الحالة تطرق على الطاولة وتضع 

يديها وتفرقع أصابعها كثيرا عند سؤالنا  رأسها عليها وبكت، لديها صعوبة في الفهم، لديها سرعة االستثارة تضم

 لها تصمت طويال وتنظر لنا ثم تجيب.

ختحار ــــمتثليلماال5ــــ3ــــ4  

التي تصدر عنها تبين لنا أن الحالة تعاني  ـــ من خالل ما قمنا به من مقابالت مع الحالة ومالحظتنا للسلوكات

من أعراض القلق النفسي، باإلضافة إلى تناولها ألدوية مضادة للقلق، قمنا بتطبيق مقياس تايلور للقلق لقياس 

سؤال  50درجة القلق للحالة، هذا المقياس يهدف إلى الكشف عن درجة القلق لدى الفرد حيث يحتوي على 

ح أو خطأ ومن ثم يتم جمع اإلجابات الصحيحة ونصنفها حسب جدول التصحيحوتكون اإلجابة عنه بصحي  
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لالختبار .   

اجابة صحيحة وهذه الدرجة تصنف في جدول  43ــ بعد جمع االجابات الصحيحة حصلت الحالة )ر( على 

(أي قلق عالي جدا .50 -35تصحيح االختبار ما بين )  

)ر( تعاني من قلق نفسي عالي يؤثر أو يعيق  حياتها وهي تسعى ــ ومنه أكد لنا هذا االختبار أن الحالة  

جاهدة للتخلص والتخفيف من حدة القلق.   

ــــماالستهتاجمابعام م6ــــ3ــــ4  

ــ من خالل تحليل مضمون المقابلة ونتائج اختبار تايلور لقياس درجة القلق وكل ما الحظناه على الحالة )ر( 

ي من قلق نفسي شديد وهذا راجع إلى الحرمان العاطفي الذي تعاني منه من سلوكات، يمكننا القول أنها تعان

وبحثها المستمر عن الجو األسري وعن األمان واالستقرار، وكذلك الحالة تحس كل يوم تأنيب الضمير بسبب ما 

ا فعلته بالرضيع الذي كان دون قصدها حسب قولها، وقد ولد لها ذلك ضغط نفسي كبير وقلق شديد وعند تذكره

 لما فعلته بالرضيع تأتيها نوبات من القلق تؤدي بها الى ايذاء جسمها بالسكين .

ــ كما أن الحالة لديها تطلع زاهر ونظرة تفائلية إلى المستقبل وتمنيها ايجاد الوالدين الحقيقين والعيش في أسرة 

الوضع الذي ستؤول إليه الحلة )ر( وكذلك رغبتها في الزواج وبناء أسرة التي حرمت منها هي أما بالنسبة للتنبؤ ب

 فإنه صعب ألننا ال نستطيع أن نعرف ما إذا كانت ستجد والديها الحقيقين أم ال .

ابهتائ  عرضممــــم5  

من خالل ما فمنا به من مقابالت عينة من مراهقات مسعفات متواجدات على مستوى دار الطفولة المسعفة  

لمقياس تايلور للقلق يمكننا القول أن المراهقات المسعفات يعانين من القلقومالحظاتنا لسلوكاتهم، وبعد تطبيقنا   
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النفسي، وهذا راجع إلى الحرمان العاطفي الذي تعشه المراهقات وافتقارهن للجو األسري باإلضافة لما تعرضت  

ة تبقى تعاني من له كل واحدة منهن من صدمات واحداث، كذلك مهما كان التكفل النفسي فعال إال أن هذه الفئ

 هذا الحرمان الذي يولد لهن القلق والذي مآله العدوان الموجه نحو الذات أو االنتحار.
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  ابحث:مخالصة

تطرقنا في موضوع بحثنا هذا الى القلق النفسي لدى المراهقات المسعفات ، والتعرف على مدى فعالية التكفل 

في دار الطفولة المسعفة، فمهما كانت فعالية التكفل النفسي لهذه الفئة داخل  النفسي الذي تتلقاه الفتاة المسعفة

المراكز غير أنها تبقى تعاني دوما من الحرمان ألذي يُولد االضطرابات النفسية، ألن المراكز المختصة ال 

بالتخلي عن  يمكنها تعويض الوسط العائلي، فهي تحاول القيام بالواجب الذي ضيعه بعض أفراد المجتمع وذلك

مسؤولياتهم والتفريط فيها من تامين الحاجات البيولوجية وغيرها، وهذا الفراغ العاطفي الذي تشعر به المراهقات 

المسعفات يؤدي بها إلى الشعور الدائم بالقلق، فهو حالة تنبع من أفكارها واحاسيسها ونزواتها التي ال تنسجم مع 

جتمع ، مما يجعلها تعيش في حالة صراع داخلي شديد يظهر في شكل ما تتوقعه هذه الفئة من عقبات في الم

 حزن وكآبة دون ان يكون هناك مبرر منطقي لذلك.

ومن خالل التقنيات المطبقة في هذا البحث من مقابلة عيادية ومالحظة ومقياس تايلور للقلق تمكنا من الوصول 

ن التكفل النفسي لهذه االخيرة في المراكز مهما كان إلى أن المراهقات المسعفات يعانين من قلق حاد وشديد، وأ

 فعال إال أن هذه الفئة تعيش اآلمها ومشاكلها بمفردها غريبة عن مجتمعها.

وهنا يمكن القول أن قلق المراهقات راجع الى غياب دور الوالدين والجو األسري الذي يشعرن فيه بالحماية 

رتهن على التكيف والتأقلم مع التغيرات التي تحدث لهن في هذه واألمان، وهذا الغياب يؤدي كذلك إلى عدم قد

المرحلة، باإلضافة إلى النظرة السلبية التي ينظر بها المجتمع لهذه الفئة والصراعات التي تواجهن فيه تخلق لهن 

 قلق ونظرة سلبية للمستقبل والحياة ككل وهذا القلق يمكن ان يؤدي بهن الى االنتحار .
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 ــــــماقتراثاتموتوصيات  

ــ يجب العمل على دمج المراهقات المسعفات بالمجتمع  الخارجي، وذلك من خالل اشراكهم في بعض النشاطات 

 خارج المؤسسة

 ــ التقرب من هذه الفئة ومشاركتهم همومهم وأحزانهم لسد الفراغ الذي تشعر به للتقليل من حدة القلق .

كفريق بين األخصائيين النفسانيين واالجتماعيين والتربويين من أجل فهم األسباب المؤدية للقلق والعمل  ـــ التعاون

 على معالجتها.

 ــ العمل على اعادة دمج المراهقات المسعفات مع أسرهم وحل الخالفات الموجودة بينهم وبين أسرهم.
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 الملحق االول

 ــ  اسئلة المقابلة مع الحالة االولى:

هل تشعرين بالقلق؟ــ س:  

ايه  ــ ج:  

وهل هذا الشعور بالقلق يكون دون سبب أم هناك أسباب واضحة؟ـ س:ـ  

ال ماشي ديما كي تصرالي حاجة ماشي مليحة كيما ماتت جداتي.ــ ج:  

القلق التي تشعري بها عرضية أم مستمرة؟ هل مشاعر ــ س:  

ال ساعة على ساعة.ــ ج:  

متى الحظت شعورك بالقلق أول مرة ؟ــ س:  

بعد ما ماتت جداتي وليت على ابسط حاجة نقلق.ــ ج:  

هل هناك شيء خاص يبدو أنه يثير قلقك وما هي االشياء التي تبدو لكي أنها تزيد من ــ س:

بها؟مشاعر القلق التي تشعرين   

كي نتفكر جداتي نولي نبكي ونقلق ويضيق فيا النفس. ــ ج:  

هل لديكي امكانيات للسيطرة على هذا القلق ومقاومته؟ــ س:  

: كي نقلق نروح نتفرج التيلي.ــ ج  

هل فكرتي في االنتحار؟ــ س:  

فكرت فيه مرة وحدة كي ماتت جداتي.ــ ج:  

نتحار؟ماهي الوسائل التي استعملتها في عملية االــ س:  

كنت راح نلوح روحي من السطحــ ج:  

ن وجدت؟ة أو النفسية التي تعاني منها، إما هي الحاالت المرضية البدنيــ س:  
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عندي المعدة تاعي تكًرز.ــ ج:  

: ما التجارب التي مررت بها مؤخرا أو في الماضي؟ــ س  

ماتت جداتي وحطتني مما فالسنطر وتعرفت على واحد.ــ ج:  

و العقاقير الترفيهية لفترة طويلة؟تناولت الكحول أهل ــ س:  

الال جامي في حياتي حطيتو في فمي.ــ ج:  

خرى مثل االكتئاب؟أو أي اضطرابات نفسية أ قارب من الدم مصابون بالقلقهل لديك أــ س:  

.ال ماعنديشــ ج:  

رق، تعب ،صعوبة التركيز، الهيجان، توتر العضالت؟هل تعاني من أــ س:  

عندي التعب ومانركز مع حتى حاجة، كي يقلقوني لبنات هنا نولي عصبية.ــ ج:  

ي مشكالت في النوم؟هل تعاني من أــ س:  

نرقد نورمال غير كي نروح عند مما فالعطلة والنجي نقلق هنا نولي ما نرقدش. ـ ج:ـ  

 ــ س:هل تعاني خوف غير منطقي مثل الخوف من الحشرات؟

من حاجة. ال ما نخاف حتى ــ ج:  

هل لديكي وساوس تراودك باستمرار؟ــ س:  

ال ما عندي حتى توسويس.ــ ج:  

مراض عضوية؟هل  تعاني من أي أــ س:  

راسي يوجعني والمعدةــ ج:  

هل لديكي سرعة في ضربات القلب وضيق التنفس؟ــ س:  

ال عادي، غير كي نقلق نحس في قلبي يضرب.ــ ج:  

وان هناك شيء سيخنقك؟هل لديكي احساس باالختناق ــ س:   
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ماشي ديما.ــ ج:   

هل تشعرين بالغثيان؟ــ س:  

ايه ديما نحس بالدوخة وغممات على عينية.ــ ج:  

هل تعاني من اآلم في الصدر؟ــ س:   

ال ما عنديش.ــ ج:  

هل فمك يجف، وهل لديكي احساس بتنميل في الذراعين والرجلين؟ــ س:  

.يرجفوا طول ال فمي ما يشيحش بصح رجليا ويدياــ ج:  

و معدية؟تعاني من أي مشكالت معوية أ هلــ س:  

اني قتلك المعدة تاعي ديما مريضة بيها.ج:ــ   

هل تشعرين بالخمول والكسل ؟ ــ س:  

ماشي ديما برك كي نعود قلقانة ما نحب ندير والو ونفشل . ــ ج:   

 ــ االسئلة مع الحالة الثانية:

بالقلق؟ تشعرين هلــ س:  

ديما نشعر بالقلقايه ــ ج:  

واضحة؟ سبابأ هناك أم سبب دون يكون بالقلق الشعور هذا وهلــ س:  

ساعات بال سبة وساعات بنات المركز. ــ ج:  

مستمرة؟ مأ عرضية بهان تشعري التي القلق مشاعر هلــ س:  
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ديما مقلقة.ــ ج:  

مرة؟ أول بالقلق شعوركي الحظت متىــ س:  

ملي وانا صغيرة.ــ ج:  

 التي القلق مشاعر من تزيد نهاأ لكي تبدو التياالشياء  وماهي قلقك يثير أنه يبدو خاص شيء هناك هلــ س:

بها؟ تشعرين  

معاملة قاسية للبنات الصغار. اكي نشوف كيفاه يعاملو ــ ج:  

ومقاومته؟ القلق هذا على للسيطرة امكانيات لديكي هلــ س:  

وحي.رال ما عنديش االمكانيات باش نحكم في ــ ج:  

االنتحار؟ في فكرتي هلــ س:  

أيه فكرة قداه من مرة . ــ ج:  

االنتحار؟ عملية في استعملتها التي الوسائل ماهيــ س:  

نشرح روحي بالموس.ـــ ج:  

وجدت؟ نإ منها، تعاني التي النفسية والمرضية البدنية أ الحاالت ماهيــ س:  

ما عندي حتى مرض بصح نحس روحي ديما مخنوقة. ــ ج:  

الماضي؟ أوفي مؤخرا بها مررت التي ماالتجاربــ س:  

دخلت للحبس واغتصبوني وحملت.ــ ج:  
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طويلة؟ لفترة الترفيهية العقاقير وأ الكحولي تناولت هلــ س:  

ال ما شربت والو.ــ ج:  

الكتئاب؟ مثال اخرى نفسية اضطراباتأو ب بالقلق مصابون دمال من قاربأ لديك هلــ س:  

ما نعرف ما عندي حتى واحد.  ــ ج:  

العضالت؟ توتر الهيجان، التركيز، صعوبة تعب، رق،أ من تعاني هلس: ــ  

ايه وديمة.ــ ج:  

النوم؟ في مشكالت يأ من تعاني :هلــ س  

صح ما نرقدش فالليل . ــ ج:  

الحشرات؟ من لخوفمثل ا منطقي غير خوف تعاني هلــ س:  

.ءال ما نخاف حتى من شي ــ ج:  

باستمرار؟ تراودك وساوس لديكي هلس:ــ   

ايه ديما موسوسة. ــ ج:  

عضوية؟ مراضأ يأ من تعاني هلــ س:  

ال ما عندي حتى مرض . ــ ج:  

التنفس؟ وضيق القلب ضربات في سرعة لديكي هلــ س:  

ايه ما نقدرش نتنفس .ــ ج:  
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سيخنقك؟ شيء هناك نأو  باالختناق احساس لديكي هلــ س:  

أيه هاذي اي ديما. ــ ج:  

بالغثيان؟ تشعرين هلــ س:  

ال ما نحسش بالدوخة ــ ج:  

الصدر؟ في اآلم من تعاني هلــ س:  

ال ما عندي حتى وجاع في صدري. ــ ج:  

والرجلين؟ الذراعين في بتنميل احساس لديكي وهل يجف، فمك هلــ س:  

فمي ما يشيحش وما نحس حتى شي في رجليا عادي.  ــ ج:  

معدية؟ او معوية مشكالت يأ من تعاني هلــ س:  

ال، اني قتلك ماعندي حتى مرض. ــ ج:  

 ؟والكسل بالخمول تشعرين هل س: ــ

 ديما نحس روحي فشالنة وما نقدر ندير والو. ــ ج:

 ــ األسئلة المطروحة على الحالة الثالثة:

هل تشعرين بالقلق؟ س: ــ  

ايه.ــ ج:  

وهل هذا الشعور بالقلق يكون دون سبب أم هناك اسباب واضحة؟ ــ س:  

ايه من الشي الي صرالي كي قتلت الببي وكنت فالسبيطار تاع  العثمانية ومبعد داوني لرازي.ــ ج:  
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هل مشاعر القلق التي تشعري بها عرضية أم مستمرة؟ــ س:  

ديما نحس بالقلقة. ــ ج:  

مرة ؟: متى الحظت شعورك بالقلق أول ــ س  

ملي كنت عايشة عند وحدة مربيتني.  ــ ج:  

هل هناك شيء خاص يبدو أنه يثير قلقك وما هي االشياء التي تبدو لكي انها تزيد من ــ س:

 مشاعر القلق التي تشعرين بها؟

عندي حوايج بزاف كي نتفكر الببي اللي قتلتو ندخل بعضايا . ــ ج:  

القلق ومقاومته؟ هل لديكي امكانيات للسيطرة على هذاــ س:  

انا ما عندي حتى حاجة نسيطر بيها على القلقة غير بالدواء)وهي في المقابلة معنا تذهب  ــ ج:

 وتتناول الدواء ثم تعود(.

هل فكرتي في االنتحار؟ــ س:  

شي زوز.ايه فكرت فيه ماشي مرة ما ــ ج:  

ماهي الوسائل التي استعملتها في عملية االنتحار؟ ــ س:  

يانضرب روحي بالموس ينشرب الدواء بزاف باه نموت. ــ ج:  

ما هي الحاالت المرضية البدنية أو النفسية التي تعاني منها ، أن وجدت؟ ــ س:  

عندي المعدة على خاطر ناكل لقزاز والقي ثاني )امراض نفسية القلق( وحاشاك لباسر. ــ ج:  

ما التجارب التي مررت بها مؤخرا أو في الماضي؟ ــ س:  

قتلت طفل صغير، بيبي مازال يرضع، ودخلوني للرازي في عنابة، ونضرب روحي بالموس  ــ ج:

 كي تضربني اللي رباتني.

هل تناولت الكحول أو العقاقير الترفيهية لفترة طويلة؟ ــ س:  
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ما نشربش الشراب، نشرب فالدواء باه يكالميني. ــ ج:  

أي اضطرابات نفسية اخرى مثل االكتئاب؟ هل لديك اقارب من الدم مصابون بالقلق أو ــ س:  

ما عنديش ماليا ما نعرف حتى واحد فيهم. ــ ج:  

هل تعاني من أرق، تعب ،صعوبة التركيز، الهيجان، توتر العضالت؟ــ س:  

ايه ، مانقدرش نركز مع الحاجة ونتهيج وما نقدرش نرقد. ــ ج:  

هل تعاني من أي مشكالت في النوم؟ ــ س:  

قدرش نرقد فالليل.ايه ما نــ ج:  

هل تعاني خوف غير منطقي مثل الخوف من الحشرات؟ــ س:  

نخاف من لباليص الضيقة. ــ ج:  

هل لديكي وساوس تراودك باستمرار؟ ــ س:  

ال ما عنديش. ــ ج:  

هل  تعاني من أي أمراض عضوية؟ ــ س:  

عندي مرض المعدة و عندي حاشاك لباسر. ــ ج:  

بات القلب وضيق التنفس؟هل لديكي سرعة في ضر  ــ س:  

ايه قلبي يخبط بزاف وساعات ما نقدرش نتنفس. ــ ج:  

هل لديكي احساس باالختناق وان هناك شيء سيخنقك؟ــ س:  

ايه ديما تصرالي ، نحس كلي حاجة تخنق فيا. ــ ج:  

هل تشعرين بالغثيان؟ــ س:  

ايه . ــ ج:  

هل تعاني من اآلم في الصدر؟   ــ س:  



 قائمة المالحق
 

 

ال ما عندي حتى سطر. ــ ج:  

هل فمك يجف، وهل لديكي احساس بتنميل في الذراعين والرجلين؟ ــ س:  

ايه وديما الطاس تاع الما وال القرعة معايا، ــ ج:  

هل تعاني من أي مشكالت معوية أو معدية؟ ــ س:  

عندي مشكلة فالمعدة.ــ ج:  

هل تشعرين بالخمول والكسل؟ــ س:  

كسالنة.ايه ديما غلبانة و ــ ج:   

الملحق الثاني:ــ  

 مقياس تايلور للقلق:

 ــ تعليمة االختبار:

×( في خانة صحيح إذا كانت العبارة تناسبك وعالمة) ×( أن تقرأ العبارات بتمعن وتضع عالمة)  المطلوب منك

 في خانة خطأ إذا كانت العبارة ال تناسبك .

 

 الرقم العبارة صحيح خطأ

 1 نومي مضطرب و متقطع.  

.مرت بي اوقات لم استطع خاللها النوم بسبب القلق    2 
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.اعتقد انني اكثر عصبية من معظم الناس    3 

.مخاوفي قليلة مقارنة بأصدقائي    4 

.تنتابني احالم مزعجة )كوابيس( كل عدة ليالي    5 

.لدي متاعب في معدتي    6 

.بعمل ماغالبا ما أالحظ أن يداي ترتجفان عندما احاول القيام      7 

.اعاني احيانا من نوبات اسهال    8 

.تثير قلقي امور العمل والمال    9 

.تصيبني نوبات من الغثيان)غمامات النفس(    10 

.كثيرا ما اخشى ان يحمر وجهي خجال     11 

.اشعر بالجوع في كل االوقات تقريبا    12 

.اثق في نفسي كثيرا    13 

.اتعب بسرعة    14 

.يجعلني االنتظار عصبيا     15 

.اشعر باإلثارة الى درجة ان النوم يتعذر عليا    16 

.عادة ما اكون هادئا     17 

 18 تمر بي اوقات من عدم االستقرار لدرجة أنني ال استطيع الجلوس طويال في مقعدي  

 19 ال أشعر بالسعادة معظم الوقت.  

 20 من السهل أن اركز ذهني في عمل ما.   

 21 اشعر بالقلق على شيء ما أو شخص ما طوال الوقت تقريبا.   
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 22 أتهيب االزمات والشدائد.  

 23 اود أن أصبح سعيدا كما يبدوا االخرين.  

 24 كثيرا ما أجد نفسي قلقا على شيء ما.  

 25 اشعر أحيانا وبشكل مؤكد انه ال فائدة لي.  

 26 اشعر انني اتمزق.  

بسهولة حتى في االيام الباردة.اعرق     27 

 28 الحياة صعبة بالنسبة لي في اغلب االوقات.  

 29 يقلقني ما يحتمل ان اقابله من سوء الحظ.  

 30 انني حساس بنفسي لدرجة غير عادية.  

 31 الحظت ان قلبي بسرعة واحيانا تتهيج انفاسي.  

 32 ابكي بسهولة.  

اعرف انهم ال يستطيعون ايذائي.خشيت اشياء أو اشخاص     33 

 34 لدي قابلية للتأثر باألحداث تأثرا شديدا.  

 35 كثيرا ما اصاب بالصداع.  

 36 البد ان اعرف بأنني شعرت بالقلق على أشياء ال قيمة لها .   

 37 ال أستطيع أن اركز تفكيري في شيء واحد.  

 38 ارتبك بسهولة.  

   . أنني ال أصلح بالمرةاعتقد احيانا   39 

 40 انا شخص متوتر جدا.   

 41 ارتبك احيانا بدرجة تجعل العرق يتساقط مني بصورة تضايقني.  
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 42 يحمر وجهي خجال بدرجة أكبر عندما اتحدث مع االخرين.  

 43 انا اكثر حساسية من غالبية الناس.  

ال استطيع التغلب عليهامرت بي اوقات شعرت خاللها بتراكم الصعاب بحيث  .     44 

 45 اكون متوترا للغاية أثناء القيام بعمل ما.  

 46 يداي وقدماي باردتان في العادة .   

 47 احيانا احلم بأشياء افضل أحتفظ بها لنفسي.  

 48 تنقصني الثقة بالنفس.  

 49 اصاب احيانا بالمساك.  

 50 ال يحمر وجهي ابدا من الخجل.  

 

الثالث: الملحق  

 شبكة المالحظة:

  ــ المظهر

 ـ نظافة الجسم 

 ـ نظافة الثياب 

رـ نظافة الشع  

 ـ الكالم و اللغة : 

 ـ نبرة الصوت 



 قائمة المالحق
 

 

 ـ التناسق في الكالم 

 ـ لغة سليمة و مفهومة

 ـ الحركات و االيماءات :

 ـ حركة اليدين 

 ـ حركة الرجلين 

 ـ تقطيب الحاجبين 

 ـ تقطيب الجبهة 

  ظافراألـ قضم 

 ـ شحوب الوجه 

 ـ النشاط  :

 ـ كثيرة النشاط

 ـ متوسطة النشاط 

 ـ قليلة النشاط
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