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 اململكة العربية السعودية      
         وزارة التعليم العايل
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طالبات من بعض املشكالت السلوكية من وجهة دور املدرسة الثانوية يف وقاية ال
  نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيات

  دراسة ميدانية يف مدينة الرياض
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  هداءإ

  
�،من كانت أناملهما مشوعاً حتترق لتضيء طريقي........������ �

�،              وكانت عينامها جنوماً ترافقين يف مسرية حيايت �
��كانا سنداّ يل يف إمتام رساليتف          �
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    تنري يل حيايتالشموع اليت........������������������������
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        شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان
  . على عظيم فضله، محداً يليق جبالل وجهه الكرمي وعظيم سلطانهاحلمد هللا    

، فلـه احلمـد     الذي مازالت نعمه علي تترى    نعم،  فال بد يل يف البدء من شكر الواهب امل        
  . والشكر والثناء احلسن

  
تعجـز  ... إىل األيادي البيضاء اليت طرزت خيوط الشمس الالمعـة          ...     أتقدم ثانياً   

  ... معاين الشكر واالمتنان، و حتتار أحريف يف شكركمعن تقدميكلمايت 

النور يف دريب، كل شكري وتقديري هلماذين أشعالل ال   إىل والداي .  

 كان إشرافه وإرشاده فخر أعلقه يف مساء        ن إىل م  ، واملعلم اجلليل  ،الدرب الوهاج ..    إىل  
ال يسعين إال أن أتقدم     ...اح   عبد اللطيف بن عبد العزيز الرب      /مشواري التعليمي، الدكتور  

   .الشكر والعرفان وعظيم االمتنانجبزيل 

  والشكر موصول إىل من تفضال بقبول قراءة الرسالة، والنظر فيها وتوجيه امللحوظـات             
  . أماين عبد القادر/ إبراهيم العيسى، والدكتورة/الدكتور...

 بتحكيم  ركوينضلوا وشا وتقديري جلميع احملكمني الذين تف      كما أتقدم خبالص شكري     
  .  أداة الدراسة

،   كذلك أتقدم بتوجيه الشكر لوزارة التربية والتعليم اليت أتاحت يل فرصـة الدراسـة             
  . من التطبيق امليداين ألداة البحثومكنتين

 وأخـوايت  إخـواين   إىل ،املضي يف طريق اخلري والنجاح    يل على     عوناً وامن كان .. إىل    
 . مين جزيل الشكرفلكن ،وخلود وأخص منهن أخيت إميان

تلك األرواح السامية اليت نـورت   أشكر...باسم معاين اإلنسانية اليت مازالت تشع عطاًء 
  .طريقي، وكانت عوناً يل يف إمتام رساليت



 ج 

  أمساء الصوينع... ..إليك                               
  الصوينعأستاذة أماين ... إليك                                

  أستاذة فاطمة الطاسان.... إليك 
  أستاذة أمل اجلبايل.... إليك                               

  أستاذة هند الثمريي....                               إليك 
  

وناشـرين    خادمني لدينه،نيجيعلنا واملسلمني أمجعوويف اخلتام أسأل اهللا أن يسدد خطانا،        
كما ينبغي جلـالل وجهـه      ..ويف كل حال  ..د أولًا وآخرا وظاهرا وباطناً    لعلمه، فله احلم  
  .وعظيم سلطانه
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  مستخلص الدراسة
دور املدرسة الثانوية يف وقاية الطالبات مـن بعـض املـشكالت             "عنوان الدراسة   

السلوكية من وجهة نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيـات      
  "مدينة الرياض يف راسة ميدانية د

  إعداد
        نورة بنت ناصر الدوسري

  :أهداف الدراسة
  :  دف الدراسة إىل

لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة يف ا حتديد الدور التربوي للمعلمة  •
 .الثانوية

طالبات لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند يف المرشدة الطالبية ل  حتديد الدور التربوي •
 .املرحلة الثانوية

لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات يف ا حتديد الدور التربوي لألنشطة املدرسية  •
 .املرحلة الثانوية

لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات يف ا حتديد الدور التربوي للمقرر الدراسي  •
 .املرحلة الثانوية

  :جمتمع الدراسة
،والتابعة لوزارة التربية   )١٣٦( مبدينة الرياض وعددها   ميةاحلكو مجيع املدارس الثانوية     -١

 .راكز اإلشراف التربوي التسعةمبوالتعليم، 

هـ ١٤٣٠مجيع طالبات الصف الثالث ثانوي عام يف الفصل الدراسي الثاين من عام               -٢
  .طالبة)١٨٧٥٧(وعددهن

 دهن وعـد  كوميـة بيات يف املدارس الثانويـة احل      واملرشدات الطال  ،مجيع املعلمات   -٣
 .مرشدة)١١٨(معلمة،و )٤٦٥٣(



 خ 

 :عينة الدراسة
  .طالبة٥٦٤يصبح عددهنفبالنسبة للطالبات %)٣(عينة طبقية عشوائية -١

  .معلمة٩٤بالنسبة للمعلمات فيصبح عددهن%) ٢(عينة طبقية عشوائية  -٢

 .مرشدة١١بالنسبة للمرشدات الطالبيات فيصبح عددهن%) ٩(عينة طبقية عشوائية  - ٣

 :أدوات الدراسة
 مت تصنيفهما على وقد"البطاقة"و"االستبانة"لتحقيق أهداف هذه الدراسة مت استخدام     

  : يتالنحو اآل
  : االستبانة- ١

  :ربعة حماور وهيألعبارة مقسمة ) ٥٢(، تتكون من املتغريات األساسية
 املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب بني طالبات املرحلة الثانوية، ويشتمل على إسهام −

 .ةعبار) ١٦(
 .عبارة ) ١٤( للوقاية من مشكلة اإلعجاب، ويشتمل على لطالبية املرشدة اإسهام −
 .عبارات ) ١٠( النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب، ويشتمل على إسهام −
 . عبارة) ١٢( على ل املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب، ويشتمإسهام −

 .ر مقياس ليكرت اخلماسي كل عبارة من العبارات يف احملاووتقابل

  :البطاقة املقننة -٢
 اخلربة يف التعليم نواتاملؤهل،وعدد س(  البطاقة على بيانات أولية وهي اشتملت   

ومخس  ،ات منها ثالث مغلقأسئلة )٨(وتكونت البطاقة من، )الثانوي،والتخصص
  .اتمفتوح

  :األسلوب اإلحصائي
حيث مت تطبيق التكرارات ، )SPSS(  احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاستخدام

  . ألفا كرونباخ واملتوسطات احلسابية ومعامل ارتباط بريسون ووالنسب املئوية
  
  



 د 

  :أبرز النتائج 
تسهم املعلمات يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب بدرجة عالية، حيث بلغ املتوسط  - ١

 من ة على أن املعلمات يقمن بدور يف الوقاي ذلكدرجة، ويدل) ٣,٧٤(العام 
  . مشكلة اإلعجاب لدى الطالبات

تسهم املرشدات الطالبيات يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب بدرجة عالية، حيث بلغ  - ٢
 درجة، ويدل على أن املرشدات الطالبيات يقمن بدور يف الوقاية) ٣,٤٣(املتوسط 

   .من مشكلة اإلعجاب لدى الطالبات
عجاب بدرجة عالية، حيث بلغ تسهم األنشطة املدرسية يف الوقاية من مشكلة اإل - ٣

درجة، ويدل على أن األنشطة املدرسية هلا دور يف  )٣,٥٢(املتوسط العام للمحور 
 . الوقاية من مشكلة اإلعجاب لدى الطالبات

تسهم املقررات الدراسية يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب بدرجة عالية، حيث بلغ  - ٤
ن املقررات الدراسية هلا دور درجة، ويدل على أ) ٣,٤١( املتوسط العام للمحور

 . يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب لدى الطالبات

جه  أهم املشكالت اليت توا أن واملرشدات الطالبياتغالبية عينة املعلماتترى  - ٥
  ونسبة املرشدات،%٥٧,٤ املعلمات نسبةتبلغ الطالبات هي مشكلة اإلعجاب، و

٥٤،٦% . 

 على أن التخصص األديب هو التخصص بيات املعلمات واملرشدات الطالتوافق عينتا - ٦
الطالبات بشكل أكرب، إذ بلغت نسبة  الذي يظهر فيه مشكلة اإلعجاب عند

  % .٦٣,٦، ونسبة املرشدات  % ٨٠,٩املعلمات 

تبدأ ترى عينة املعلمات واملرشدات أن الصف األول هو أكثر الصفوف الدراسية  - ٧
 ،لعينة املعلمات % ٧٣,٤وذلك بنسبة قدرها  ،فيه ظهور مشكلة اإلعجاب

 .لعينة املرشدات الطالبيات % ٦٣,٦و

 :أبرز التوصيات
، وجعله ضابطاً  اإلميان وتقوى اهللا يف نفوس الطالباتأن حترص املعلمة على تنمية −

  .وتقوية أسبابه بالتذكري باهللا عز وجل ونعمه على عبادهلسلوكهن وتصرفان، 



 ذ 

 مقال أو حبث، تبني فيه الطالبات أخطار أن تكلف املعلمة الطالبات مبهمة كتابة −
 .الوقوع يف اإلعجاب

 عقد جلسات بية بالطالبات املعجبات من خالل من الضروري أن تم املرشدة الطال −
 من نفردية، ومناقشتهن عن أسباب وقوعهن يف اإلعجاب، وبذل الطرق حلمايته

 .   تلك املشكلة

ن خالل اإلذاعة املدرسية، وبيان  ضرورة إبراز موضوع اإلعجاب عند الطالبات م −
، حىت يكون ذلك حصناً مانعاً وواقياً  ومراحلهأضراره، وكيفية الوقوع يف اإلعجاب

 . من الوقوع فيه

ساليب  وتربز أ،البد أن يتخلل املقررات الدراسية موضوعات تناقش مشكلة اإلعجاب −
  .، وتبني الفرق بني احلب يف اهللا واإلعجابالوقاية منه
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  ............................................................اإلهداء 
  ......................................................شكر وعرفان 

  .................................................مستخلص الدراسة 
  ....................................................حملتويات فهرس ا

  .....................................................فهرس اجلداول 
  ....................................................فهرس األشكال 
  .....................................................فهرس املالحق 

  مشكلة الدراسة وحتديدها: الفصل األول
  ................................... مقدمة الدراسة -                 
  .................................... أسئلة الدراسة -                 
  ................................... أهداف الدراسة -                 

  ..................................... أمهية الدراسة -                 
  .................................... حدود الدراسة -                 
  ............................... مصطلحات الدراسة -                 

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاين
  ................................................طار النظري اإل: أوالً

  ........ مفهوم اإلعجاب بني طالبات املرحلة الثانوية -             
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٤٦ – ١٣  
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  .................. أسباب وقوع الطالبة يف اإلعجاب -             

 .................................. أضرار اإلعجاب -             
 ................................. مراحل اإلعجاب -             

  

 الدور التربوي للمؤسسات التربوية للوقاية من مشكلة -             
  ......................................................اإلعجاب 

 .................دور األسرة يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب -أ
  ..................دور املدرسة الوقائي من مشكلة اإلعجاب -       ب

  ....ات االحنرافمحاية اإلسالم لطالبة املرحلة الثانوية من  -                
  ..................................... النظريات املفسرة للظاهرة -

  ............................ النظريات يف علم النفس -   
  ............................ نظرية التفاضل يف احملبة -             

  ................................. النظرية يف اإلعالم -             
  .............................................الدراسات السابقة : ثانياً

   ............. دراسات متخصصة يف اجلانب الوقائي-                  أ
  ....... دراسات متخصصة يف املشكالت السلوكية -                 ب
   ..... العالقة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة-                 ج

        منهج البحث وإجراءات الدراسة :الفصل الثالث
 

  .....................................منهج الدراسة  -
  .....................................ة جمتمع الدراس -
 ......................................عينة الدراسة  -
 .......................................أداة الدراسة  -
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 البيانات ونتائج الدراسةحتليل : الفصل الرابع

  ائج الدراسة وتوصياانت: الفصل اخلامس
  .............................................ملخص الدراسة  -
  .........................أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة  -
 ............................................توصيات الدراسة  -

 .................................مقترحات لدراسات مستقبلية  -

   .........................................................  املراجع
   .........................................................  املالحق

 .................................. ملخص الدراسة باللغة اإلجنليزية 

١٠٩ -  ٧٩  
١٢٣ -١١١  
١١٣ – ١١١  
١١٩ – ١١٣  
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١٨١ – ١٣٣  
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  فهرس اجلداول
  

رقم رقم رقم رقم 
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 عنوان الجدولعنوان الجدولعنوان الجدولعنوان الجدول

رقم رقم رقم رقم 

        الصفحةالصفحةالصفحةالصفحة

 

 ٦٤ .......عدد املدارس الثانوية يف مراكز اإلشراف التربوية  )١-٣(

)٢-٣( 
عدد طالبات الصف الثالث ثانوي عام يف مراكز اإلشراف 

 .......................................بوية التر
٦٥ 

)٣-٣( 
طالبيات باملدارس الثانوية يف عدد املعلمات واملرشدات ال

 ...........................مراكز اإلشراف التربوية 
٦٦ 

 ٦٧ .......................عينة الطالبات املطبقة عليها الدراسة  )٤-٣(

 ٦٧ .......................عينة املعلمات املطبقة عليها الدراسة  )٥-٣(

 ٦٧ .............طبقة عليها الدراسة عينة املرشدات الطالبيات امل )٦-٣(

)٧-٣( 
 للوقاية من مشكلة ال إسهام املعلمة: عبارات احملور األول    

 ٧١ .....................................اإلعجاب عند الطالبات 

)٨-٣( 
   للوقايةإسهام املرشدة الطالبية: عبارات احملور الثاين

 .......................من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات 
٧٢ 

)٩-٣( 
   للوقاية  إسهام النشاط املدرسي:عبارات احملور الثالث    

 ٧٣  .......................    من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات 

)١٠-٣( 
  للوقاية  إسهام املقرر الدراسي :ار  عبارات احملور الرابع

 .......................    من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات 
٧٤ 

 ٧٥ .....................ثبات أداة الدراسة لعينة الطالبات  )١١-٣(
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 ٨٢-٨٠ نتائج حتليل حمور إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب )١٢-٤(

)١٣-٤( 
نتائج حتليل حمور إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة 

 ...............................................اإلعجاب 
٨٦-٨٤ 

)١٤-٤( 
نتائج حتليل حمور إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة 

 ...............................................اإلعجاب 
٨٩-٨٨ 

)١٥-٤( 
نتائج حتليل حمور إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة 
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  :املقدمة

 مرحلة  متثل حمطة يف حياا، ومن أميز تلك املراحل الفتاةعمركل مرحلة من مراحل    
 ملرحلة منو جديدة، فهي اليت تؤثر بداية تعداملراهقة، وهي ليست جمرد اية للطفولة بقدر ما 

 والنفسي، كما أا تتميز بالعديد من ، واخللقي، وسلوكها االجتماعي،سار حيااعلى م
اخلصائص املهمة اليت متيزها عن سنوات الطفولة واملراحل اليت تليها، حيث تنشأ يف تلك 

 ،املرحلة أزمات وصراعات، ففيها تقوى الروابط الوجدانية، وحتدث التغريات اجلسمية
 وختطط وتضع استرياتيجية ،تبدأ املراهقة يف تلك املرحلة التعلم الذايت واهلرمونية، و،والفكرية

 العديد من حلياا وتعاملها، حقاً هذه املرحلة تستدعي الوقوف واالهتمام، وهذا ما يراه
 على فقد رأوا أمهية الوقوف ،)م٢٠٠٧ ( والطعامنة،الزواهرة علماء النفس والتربية ومنهم

د أن يدرك املربون حقيقة املرحلة اليت مير ا أبناؤهم ليتمكنوا من الب:  املرحلة بقوهلماتلك
 ومساعدم على عبور الرب بأمان وسالمة، وصيانتهم من الفساد ، هلم العونتقدمي يد
 والبد أن يدركوا أن التغريات اليت مير ا املراهق جسدياً وفسيولوجياً تنعكس ،والرذائل

   .)٥٣ص(على السلوك وردود األفعال 
يف تلك املرحلة، حيث  يف تربية البنتء واألمهات أخطاًء من اآلبا      ويرتكب كثري 

 اجتماعياً ، مما يشكل جواوال معاملة مناسبةعاملتها كطفلة، فال رأي هلا، يستمرون يف م
ونفسياً غري مناسب هلا، ومما ينتج عن ذلك حالة تنافر بني األم وبنتها، وجيعل البيت بيئة غري 

رحية للفتاة، وهنا تبدأ مبحاولة إشباع حاجاا النفسية واالجتماعية عن طريق حب التحرر م
 األساس األول يف بنائها، ومن هنا ينشأ صراع عن جو البيت واألسرة الذي يعدواالستقالل 

 وبني حاجاا النفسية واالجتماعية ،داخلي بني القيم واألخالق والعادات اليت تنشأ عليها
 فإذا فقدت الفتاة  من التوتر واملشكالت،اً كثريا مل تشبع بطريقة صحيحة تسبباليت إذ

احلنان واحلب داخل األسرة عاشت حياة  احلاجات والصراعات، وحرمتالتوعية أمام تلك 
 أو نتج عن ذلك حالة من  خارج جو األسرة، يف أغلب األحيانغري سوية، وحبثت عنها



 ٣

جيب " بقوله) هـ١٤٢٢(ا أكده القائمي م ، وهذاغترابباال على الذات والشعور االنكفاء
شباع البنت باحملبة واحلنان يف الوسط العائلي، وجيب أن يعلم األب واألم أن أن نسعى إل

وجود خلل يف حمبة البنت رمبا يسبب احنرافها حبيث ال تشعر بوجود من حيبها يف البيت، 
  .)١٧٨ص("�...التفكريوهذا يؤدي إىل وجود خلل يف 

 احتراماً ،اً وكراهية حب،فالفتاة يف تلك املرحلة تعيش قمة العاطفة بأنواعها املختلفة
 صداقةً واحتقاراً، وقد بدأت العاطفة لديها حبب والديها إذْ كانت طفلة لتكرب ،وإعجاباً

 وتوفري اجلو الدافئ املناسب ،وتكرب معها جماالت عاطفتها، فتكون يف أشد احلاجة ألسرا
 ،ا يستوجب على األسرة يف تربية الفتاة فهم طبيعتها واحتياجاا يف هذه املرحلةممهلا، 

 الوقوع يف مشكالت سلوكية -  قدر املستطاع -  ا، حىت تتفادى األسرةومراعاة عواطفه
  . ونفسية أو اجتماعية ال حتمد عقباها

وتتنوع املشكالت يف تلك املرحلة، ومن أبرزها ما ذكره حسني يف عقل 
  : بقوله) هـ١٤١٩(

مشكالت : يتعامل يف هذا السن مع عدد  من املشكالت منها"
مشكالت املستقبل التربوي واملهين، مشكالت نفسية،  جنسية،

مشكالت أسرية، مشكالت اجتماعية، مشكالت صحية، مشكالت 
أخالقية، مشكالت مدرسية، وكل مشكلة من تلك املشكالت متثل 

نفسه أو أسرته أو داخل مدرسته خطورة على املراهق سواء تعلقت ب
   .)٣٧-٣٦ص"(

بعض املشكالت اليت يتم مواجهتها يف مرحلة ل) هـ١٤٢١(  وقد أشار املفدى 
  .   مشكلة جنوح األحداث، ومشكلة املخدرات: املراهقة منها

من وقوع الفتاة يف تلك املرحلة يف بعض املشكالت ) هـ١٤٢٢(  وحذرت اجلهين 
: الزنا، اخلبائث بأنواعها: فتاة املراهقة من الوقوع فيما يأيت حتذير الينبغي للوالدين: بقوهلا

  .التدخني واملخدرات بأنواعها 



 ٤

بعض املشكالت والسلوكيات اليت متر ا الفتاة ل) هـ١٤٢٧(   وأشارت اجلوهري 
هناك مثة مشكالت وسلوكيات تواجه الفتاة يف مرحلة املراهقة  : يف مرحلة املراهقة بقوهلا

 والعصيان، إطالق العنان ،التمردو والتكرب، ، والغطرسة،اخلجل، الغرية، الغرور: امنه
  . ندفاع يف العواطف، ظاهرة اإلعجابلخيال، االل

ويظهر هنا الدور املهم ملنشأ الفتاة الثاين وهو دور املدرسة يف تربيتها ومحايتها من  
ئية الفعالة، حىت تستثمر الفتاة خري األساليب واإلمكانات التربوية الوقا استخداماملشكالت ب

  .استثمار

وستتناول الباحثة إحدى تلك املشكالت السلوكية اليت تبدو واضحة وجلية يف 
، وتؤكد املنقور )اإلعجاب (وهي مشكلةطالبات املرحلة الثانوية، د املدرسة عن

  هذا الداء مرض خطري، أصيبت بهإن"على خطورة تلك املشكلة بقوهلا ) هـ١٤٢٢(
 ذلك الداء الذي كانت البداية فيه باسم ،كثريات من فتياتنا إال من رحم اهللا، إنه اإلعجاب

  .  )٤ص("احلب، وتوصلت به النهاية ليكون عشقاً وغراماً ورذيلة
كما سجلت رسالة ماجستري بقسم الدعوة واإلعالم جبامعة اإلمام حممد بن سعود 

ؤولية الدعوة جتاه قضية اإلعجاب دراسة ميدانية مس"اإلسالمية للباحثة سارة احلصان بعنوان 
  ."على عينة من طالبات املرحلة الثانوية مبدينة الرياض

م،  ١/١١/٢٠٠٨( جريدة الرياض أكّدت إحدى املرشدات الطالبيات يفوقد 
انتشر ": اعن تفاقم تلك املشكلة بني طالبات املرحلة املتوسطة والثانوية، بقوهل )١٤٧٤٠ع

بني الطالبات، فهو أكرب املشاكل اليت نسعى إىل حلها من اجلانب ) اإلعجاب(يف املدارس 
 ألا مسألة ؛ وحماولة التقرب منها،طريق احتواء املرشدة الطالبية للطالبة املدرسي عن

ستبحث عنه مؤكداً خارجه جتد احلنان واالحتواء يف املرتل فالطالبة إن مل  خطرية األبعاد،
  ."خمتلفة وبطرق



 ٥

 الفتيات، يشكل خطراً كبرياً على الفتاة واألسرة عندانتشار مشكلة اإلعجاب إن فا هذ    
ويبني الواقع احلايل ملدارس املرحلة الثانوية للطالبات بروز تلك املشكلة، فقد واتمع، 

استطلعت الباحثة وجهات نظر بعض املوجهات املسؤوالت عن توجيه الطالبات يف املرحلة 
  .ن، وقد تبني هلا وجود تلك املشكلة يف املدارس الثانوية الثانوية وإرشاده

 لتالفيها ؛فمن واجب املدرسة هنا أن تدرك أمهية العناية والوقاية من تلك املشكلة      
  . والتقليل منها

 ،افر اجلهود داخل املدرسة لتحقيق الوقاية للطالبة من تلك املشكلةوالبد من تض
وتظهر الوقاية من تلك املشكلة يف كل ركن من أركان وتربيتها تربية صحيحة سليمة، 

 حيث متلك القدرة على ، أول تلك األركان وأكثرها وقايةًالصرح التعليمي، واملعلمة هي
 الطالبات يف  فيجب على املعلمة احتواء، هذه املشكلة نظراً لقوة تأثريهاوقاية الطالبات من

أمهية التفكري اإلبداعي وتشجيعه، وة، وتنمية  ومنحهن الدعم العاطفي، والثق،تلك املرحلة
، والنظر إىل حال النساء املؤمنات 
	� �� ���� وصحابته �إبراز قدوتنا يف ذلك الرسول 

 وهو ، وحب واحد، وكيف وجهن عواطفهن وقلون إىل السعي هلدف واحد،اخلالدات
  . حب اهللا سبحانه وتعاىل

 الطالبات من تلك املشكلة املقرر الدراسي، كذلك من األركان اليت تساهم يف وقاية
وهذا املقرر يكون وسيلة منظمة وحمددة تساعد للوصول إىل الوقاية املطلوبة للطالبات يف 

  . واالجتماعية، والنفسية، والعقلية،مجيع اجلوانب اجلسمية
 يستند إليها املقرر الدراسي، تساعد على رسم اً ومنطلقات وأسسكما أن هناك أصوالً

  .يكله، والسري به حنو الطريق الصحيحه

ومن األركان املهمة، املرشدة الطالبية، فاملرشدة هلا الدور العظيم، فهي صديقة 
، وهي اليت ختدمهن يف مجيع أمورهن من الناحية  وأمهن الثانية، وأختهن احلنونة،اتالطالب



 ٦

فهي تسعى لتحقيق الدينية واملعرفية، وتعمل على حل مجيع ما يواجهن يف تلك املرحلة، 
  .سبل الوقاية للقضاء على مجيع املشكالت اليت تواجه الطالبات يف تلك املرحلة

ومن األركان اليت تساهم يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب يف املدرسة النشاط 
املدرسي، فعلى املدرسة أن توجه النشاط توجيهاً تربوياً سليماً، وهو ركن أساس من املهام 

ليمية للمدرسة، ويتحقق النشاط املدرسي مبختلف الطرق املمكنة يف املدرسة مبا التربوية والتع
يناسب املرحلة الدراسية، وهو برنامج تنظمه املدرسة متكامالً مع الربنامج التعليمي، يقبل 

  .وحيقق أهدافاً معينة، عليه الطالب برغبة

لك مهية دور تأل) ١٣٧٠١م، ع ٢٨/١٢/٢٠٠٥(وقد أشارت جريدة الرياض 
  :ااألركان يف الصرح التعليمي والعمل على بذل اجلهود لتفادي تلك الظاهرة بقوهل

، دون إن ظاهرة اإلعجاب موجودة، وظهورها على السطح أصبح يقلق"

 فأين ، كبرياً داخل املدرسةكثريون أن هناك خلالًأن نرى أي حترك ويرى 
عن توجيه ول األول سؤ املنم و؟املرشدات االجتماعيات واملعلمات

 ؟الظاهرة اليت وصلت إىل حد املشكلة الفتيات وتوعيتهن مبخاطر هذه
 إننا ؟واألم يف املرتل  وأين دور األب؟فكيف نتداركها قبل فوات األوان

هذه   اجلهود لدراسةمل تتكاتف فإذا ،نواجه ظواهر كثرية يف جمتمعنا
لوقوع يف  وتؤدي إىل ا،الظواهر ووضع احللول املناسبة هلا فقد تزداد

  ."والشذوذ االحنراف

 الفتاة التربية لك املشكلة، وذلك من خالل تربية    فهنا يربز دور املدرسة يف الوقاية من ت
 ة وصديقاا أن املؤثر،تنظر للمدرس وخاصة أا،  ورعايتها يف تلك املرحلة احلرجةالعاطفية

  .اا ومهومها فس مشكالا واحتياجواملكان الذي تلتقي فيه مبن حيملن ن
  

      ومن هنا تأيت احلاجة ملحة، وتربز أمهية البحث يف حتديد الدور التربوي للمدرسة
 طالبات املرحلة عندوهي مشكلة اإلعجاب املوجودة  ،الثانوية للوقاية من مشكلة سلوكية
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 الثانوية؟

 
  :أهداف الدراسة

  :  دف الدراسة إىل

لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة يف احتديد الدور التربوي للمعلمة  -١
  .الثانوية

لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند ايف دة الطالبية حتديد الطرق الوقائية اليت تتخذها املرش -٢
 .طالبات املرحلة الثانوية

لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات ايف حتديد الدور التربوي لألنشطة املدرسية  -٣
 .املرحلة الثانوية



 ٨

لوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات ايف حتديد الدور التربوي للمقرر الدراسي  -٤
                                         .  املرحلة الثانوية

 : أمهية الدراسة

  :تربز أمهية هذه الدراسة من خالل

  :تكمن يف اآليت:  األمهية النظرية- ١
 ؛ تركز هذه الدراسة على دور املدرسة يف التربية الوقائية من بعض املشكالت السلوكية •

  . ملا هلا من أمهية بارزة يف حياة الفتاة وصالحها
م هذه الدراسة يف نشر الوعي بدور املدرسة يف وقاية طالبات املرحلة الثانوية من  تسه •

 .مشكلة اإلعجاب
، فمن هذه الدراسة باتت مهمة باعتبار أن الطالبة هي البذرة األساسية يف الصرح التعليمي •

 والعناية ا ومحايتها من كل ،ول يف املدرسة بتلك البذرةالضروري االهتمام من كل مسؤ
 .ملشكالتا
كثري من  يف تلك املرحلة تصيبها الوقاية، لكول شدة حاجة الفتاة يف تلك املرحلة  •

 .التغريات النفسية واجلسمية واالجتماعية
 وتقدمي سبل ، تتميز الفتاة يف تلك املرحلة بوجود عاطفة جياشة، حتتاج إىل توجيهها •

 .اهاً سيئاًفقد تتجه إجتالوقاية هلا، فإذا مل تقدم هلا تلك السبل 
أو تعلق ،  تعلقا شديداًاًبعضخرية تعلق بعض الطالبات ببعضهن قد لوحظ يف اآلونة األو 

 وبات ،، فقد أصبح الوضع خطرياًهذا إال من إمهال توجيه العاطفةالطالبة مبعلمتها، وما 
 والصرح التعليمي بصفة خاصة، لذلك البد ،األمر يشكل مشكلة دد اتمع بصفة عامة

دور قوي ووقاية من ِقبل املدرسة والتدخل يف هذا املوضوع، وأصبح من الضروري من 
 .عليها ا من أهم املشاكل اليت جيب القضاءلكو املشكلة السلوكية تلكتناول 
  :تكمن يف اآليت: األمهية التطبيقية - ٢
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 اإلعجاب  توفري دراسة للعاملني يف املدارس حتدد األساليب والطرق الوقائية لتاليف مشكلة •
 طالبات املرحلة الثانوية، حيث تساعد تلك الطرق الوقائية على توجيه عاطفة الفتيات عند

 .للطريق الصحيح
 . افتقار املكتبات التربوية لدراسة تتحدث عن مشكلة اإلعجاب، وإبراز طرق الوقاية منها •
 ، وبنائهاالفتاةل، يف تكوين شخصية جترى عليها الدراسة من أهم املراح املرحلة اليت دتع  •

 :مابقوهل)هـ١٤٢٦(وحتديد السلوكيات والعالقات، وهذا ما أكّده الغامدي وعبد اجلواد
التعليم الثانوي يغطي فترة حرجة من حياة امللتحقني به وهي فترة "

 ، وحتديات،املراهقة، بكل ما حتمله هذه الفترة من خصائص
فترة مترد وثورة  ورغبة حممومة يف إثبات الذات، إا حبق ،ومشكالت

اندفاع، هلذا يرى بعض املختصني يف علم النفس أا متثل ميالداً 
جديداً، وإذا كان التعليم الثانوي يغطي فترة حرجة يف حياة امللتحقني 

 .)١٤٤ص("�به، فهو كذلك حيتل مكانة حرجة يف منظومة التعليم
  :حدود الدراسة

   :احلدود املوضوعية - ١

 . أهم املشكالت السلوكية وهي مشكلة اإلعجاب  الدراسة على إحدىتقتصرا  •
املعلمة، ( هذه الدراسة على الدور التربوي الذي تتخذه املدرسة بعناصرها التاليةتقتصرا •

للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند ) املرشدة الطالبية، املقرر الدراسي، والنشاط املدرسي
 . طالبات املرحلة الثانوية

البات الصف الثالث ثانوي عام بقسميه العلمي واألديب،  هذه الدراسة على طتقتصرا  •
 :وذلك لألسباب التاليةوالباحثة اختارت مرحلة الثالث ثانوي، 

، مبا تعليم العاموقت يف مرحلة الن الطالبة يف الصف الثالث ثانوي قد أمضت أكرب أ  −
 .ر دور املدرسة عليها إجياباً أو سلباً اظه إليكفي
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الث ثانوي تصبح أكثر نضجاًَ، فآراؤها تكون أقرب للموضوعية  الطالبة يف الصف الث −
 .واجلدية

 :احلدود املكانية  - ٢

 .مبدينة الرياضاحلكومية  الدراسة على املدارس الثانوية تقتصرا
  :احلدود الزمانية - ٣

اقتصرت هذه الدراسة على الفترة الزمنية اليت مت فيها إجراء الدراسة يف الفصل الدراسي 
 . هـ ١٤٢٩/١٤٣٠م الدراسي الثاين من العا

  
  :مصطلحات الدراسة

صيانة فطرة اإلنسان ومحايتها من "  :أا )هـ١٤١٧( يعرفها احلدري : التربية الوقائية-١
، ومتابعة النفس اإلنسانية بالتوجيهات اإلسالمية الربانية، عن طريق أخذ االحنراف

 خبائث العقائد واألخالق وسائر االحتياطات والتدابري الشرعية، اليت متنع من التردي يف
األعمال،ليظل الفرد على الصراط املستقيم، مهتدياً لليت هي أقوم يف كل جانب من جوانب 

    .)١٦ص("حياته

التدابري : التعريف اإلجرائي ملوضوع الدراسة أاالتربية الوقائية الباحثة  وتعرف
افظة الوقائية لفتاة املرحلة الثانوية من واإلجراءات التربوية اليت تتخذها املدرسة، لتحقيق احمل

، ووض األمة يةالوقوع يف مشكلة اإلعجاب، دف محايتها من مساوئ السلوك األخالق
  .  واتمع ا

العشق " : اإلعجاب فقال) هـ١٤٠٧(- رمحه اهللا -  عرف ابن القيم اجلوزية: اإلعجاب-٢

 قلب العاشق، حىت ال خيلو من ختيله هو اإلفراط يف احملبة، حبيث يستويل املعشوق على
وذكره والفكر فيه، حبيث ال يغيب عن خاطره وذهنه، فعند ذلك تشتغل النفس عن 
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استخدام القوة احليوانية والنفسانية فتتعطل تلك القوة، فيحدث بتعطيلها من اآلفات على 
  . )٣١٧-٣١٦ص("البدن والروح ما يعز دواؤه ويتعذر

 اخلاطئ ملفهوم احملبة عند فتيات املرحلة االحنراف امليل و:أنهجاب  اإلعوتعرف الباحثة     
 وتعلق الفتيات بعضهن ببعض، تعلقاً شديداً قد ،الثانوية، حيث يؤدي إىل عشق وافتتان

  . يتجاوز احلد املشروع

  

كل فعل يصدر عن  " :أا) هـ١٤٢٧( العيسى افه عرهي كما :املشكالت السلوكية - ٤
 عليه إمجاع  وما�ائالً عن شرع اهللا وخمالفاً ملا جاء به الرسول اإلنسان ويكون به م

املسلمني كإشباع الغريزة اجلنسية بطرق حمرمة أو تعاطي أي نوع من املخدرات اليت أمجع 
      .)١٠ص(" العلماء على حترميها

كل ما يصدر عن الفتاة من ممارسات داخلية : ا أاملشكالت السلوكيةوتعرف الباحثة     
  .تكشف عن وجود اضطرابات لديهاوخارجية ال تتفق مع مبادئ األخالق والسلوك، واليت 
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                                 اإلطار النظري
  التمهيد

  صفاا ومميزاا، وأهم تلك املراحلكل فتاة متر مبراحل عديدة يف حياا، وكل مرحلة هلا
لتقلبات،  من احلساسية ورقة املشاعر وااًكثرية املراهقة، وتلك املرحلة حتمل مرحلوأعظمها 

من العناية واالهتمام، فهنا يأيت دور املؤسسات التربوية يف حتمل زيد فتحتاج الفتاة فيها مل
 التربوي أصبحت الفتاة ال تنمو تلك املسؤولية، فإذا تقاعست تلك املؤسسات عن دورها

  .تربوياً وال أخالقياً
 يف رعاية الطالبات يف تلك املرحلة احلرجة وخباصة املرحلة     ويكون للمدرسة دور كبري

  .الثانوية، حىت ال تنشأ مشكالت تكون منعطفاً خطراً يف حياا
 ،خل املدرسة الثانويةوالباحثة ترى أمهية دراسة مشكلة من أهم املشكالت اليت تظهر دا    

  .وهي مشكلة اإلعجاب، وإبراز طرق الوقاية منها
دور املدرسة الثانوية يف "   وتتحدث الباحثة يف هذا اإلطار املرجعي ملوضوع الدراسة وهو 

 ،وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية من وجهة نظر طالبات الصف الثالث ثانوي
   :، عن"ت واملرشدات الطالبيا،واملعلمات

  :  اإلعجاب عند طالبات املرحلة الثانوية- ١
  .مفهوم اإلعجاب −
 .أسباب وقوع الطالبة يف اإلعجاب −

 . أسباب دينية-
  . أسباب بيئية-

  .أضرار اإلعجاب −
 . أضرار دينية-
  . أضرار نفسية-
  . أضرار أخالقية-
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  . أضرار اجتماعية-
 .مراحل اإلعجاب −
 .ة للوقاية من مشكلة اإلعجابملؤسسات التربويلبعض االدور التربوي  −

 . دور األسرة يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب-
  . دور املدرسة يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب-

  .ات واجلرائماالحنراف من  محاية اإلسالم للفتاة -    

 :النظريات املفسرة للظاهرة- ٢

  : نظريات يف علم النفس -أ
  .  نظرية التحليل النفسي- 

 . نظرية سكنر-
  . نظرية ماسلو للحاجات-     

  :  نظرية التفاضل يف احملبة - ب
  .نظرية ابن تيمية-     

  :نظريات يف اإلعالم- ج
  . نظرية التطعيم أو التلقيح-         
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              اإلعجاب عند طالبات املرحلة الثانوية

 :فهوم اإلعجاب امل: املبحث األول

 :اإلعجاب يف اللغة
عجبت من كذا   ) عجب):"(م١٩٩٠، طهـ٣٩٣ت(الصحاح للجوهري جاء يف 

وتعجبت منه، واستعجبت مبعىن، وعجبت غريي تعجيبا، وأعجبين هذا الشئ حلسنه، وقد 
  . مادة عجب١٩٦/٢ص" أعجب فالن بنفسه، فهو معجب برأيه وبنفسه

الزهو :   بالضم( العجب  :" أنه) هـ ،ب ط  ١٢٠٥ت(    وعرفه احلسيين يف تاج العروس      
 ــر والِكب . ( ــب جعــلٌ م جناً أَو قَِبيحــاً : ورــس ح ــه ــونُ ِمن ــا يكُ ِبم ــو هزم .  

وقد أُعِجب فُلَانٌ ِبنفِْسه فَهو معجب      . املُعجب ، اِإلنسانُ املُعجب ِبنفِْسه أَو ِبالشيِء        : وقيل  
  .دة عجب ما١٣١/٣-١٣٧ص. ِبرأِْيِه وِبنفِْسه 

  :ويف االصطالح

 ،أن تعجب فتاة بفتاة مثلها" :أنه) هـ١٤١٧(     عرفت العيد اإلعجاب بني الفتيات 
 حىت أن بعض هذا اإلعجاب قد يتجاوز احلد املشروع بأن تصبح حمبتها ،وتفرط يف حمبتها
ها عن  وال تغيب حمبوبت، مبعىن حمبة مع اهللا، فال تسلو إال وتذكر امسها،هلا حمبة شركية

  ).٥ص("ذهنها، وخيفق قلبها لرؤيتها 

 ويكاد ينتشر ليفتك بأغلى ،أنه داء عضال سرى" بقوهلا) هـ١٤٢٠(     وعرفته الفهد 
ثروة متثل نصف اتمع، وهي أيضاً تريب النصف اآلخر فهي اتمع كله، انتشر هذا الداء 

  .)٥ص(" اً باهللا باسم احلب، مث تطور حىت أصبح عشقاً، وغرماً، ورذيلة، وشرك
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ذلك امليول : " أنه ) هـ١٤٢٣(وعرف اإلعجاب يف القسم العلمي بدار ابن خزمية     
اخلاطئ عند الفتيات اجتاه بعضهن بدافع شدة العشق واحملبة، فهو سلوك نفسي شاذ عن 
فطرة اهللا يف خلقه، وناموسه يف كونه، تعيبه العادات والطباع، وتستنكره الوحوش 

 : كما قال تعاىل، عن اإلنسان الذي ميزه اهللا بعقله وبصره، وعلمه وفكرهفضالًوالسباع، 
  .)٤ص( ١)فَِإنها لَا تعمى الْأَبصار ولَِكن تعمى الْقُلُوب الَِّتي ِفي الصدوِر(

تعجب الطالبة بإحدى زميالا،  " :اإلعجاب أنه) ٣٣٤هـ، ع١٤٢٥(     وتعرف الدايل 
ها أو معلماا، وتقليدها، والبحث عما يرضيها، وخص ا، إىل درجة أن تشغل بالتفكري

باهلدايا، وكتابة أبيات من الشعر العاطفي للتعبري عن مشاعرها حنوها، مما يشغل وقت الطالبة 
٨٢ص("ا هو أهم من ذلك، وهو التحصيل العلميوتفكريها، عم(.   

ظاهر اإلعجاب من تقدمي اهلدايا وكتابة      يالحظ على تعريف الدايل وصفها لبعض م
حد األضرار املهمة اليت خيلفها اإلعجاب وهو ألالشعر العاطفي، كذلك يشري التعريف 

  . ضعف التحصيل الدراسي

، مثل احنرافات غريزية لاليت ال يتمتعن بإميان كاٍف" :أنه) هـ١٤٢٢(    ويعرفه القائمي 
 البنات، حب املعلمات، البحث عن جو خال حالة حب أفراد جنسها، االرتباط مع بقية

التحريكات الناجتة من النظر والسمع واللمس تكون .... بغية إرضاء رغباا اجلنسية و
  .)٣٩٨ص("شديدة 

إعجاب الفتاة بالفتاة وحبها  " :إلعجاب بقوهلا إنهل) هـ١٤٢٧(وتشري اجلوهري      
 وميوعة ، ومالحة بسمتها، بل جلماهلا؛ وصائمة للنهار، ليس ألا قائمة لليٍل،ومصاحبتها

  . )٢٩٨ص("حركاا وكالمها 

                                                 
  .٢٢/٤٦/ ا! �-  1
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 على تعريف اجلوهري والقائمي التركيز على بعض أسباب الوقوع يف اإلعجاب، يالحظ    
 ألنه إذا حتقق حب اهللا ال يغلب عليه ؛وهي البعد عن اهللا، وعدم حتقيق اإلميان يف القلب

  .حب أي شخص آخر

  : اب وقوع الطالبة يف اإلعجابأسب: املبحث الثاين

 : أسباب دينية-١

 ، وجهلها �فراغ قلب الفتاة وخلو نفسها من حب اهللا ورسوله :  الفراغ الروحي-أ
إذا غَرست شجرة احملبة يف القلب، وسقتها مباء اإلخالص وغفلة قلبها عن اهللا تعاىل، ف

 أصلها ثابت يف قرار ومتابعة احلبيب أمثرت ، وآتت أكلها كل حني بإذن را، فيكون
أَلَم تر كَيف ضرب اللّه مثَالً كَِلمةً طَيبةً كَشجرٍة طَيبٍة أَصلُها  (:ال تعاىلقالقلب، كما 

 فكذلك شجرة اإلميان، " :، قال السعدي يف تفسري اآلية٢ ) ثَاِبت وفَرعها ِفي السماء
 وفرعها من الكلم الطيب، والعمل الصاحل، ،تقاداًأصلها ثابت يف قلب املؤمن، علماً واع

 . )٤٢٥ص(...."واألخالق املرضية، واآلداب احلسنة، يف السماء دائماً

 –رمحه اهللا–فمىت كانت الفتاة مع اهللا حتققت هلا السعادة احلقيقة، وكما قال ابن القيم     
ت عليه املخاوف يف  وانقلب،اهللا هانت عليه املشاقمع فمىت كان العبد  " :)هـ١٤٠٧(

حقه أماناً، فباهللا يهون كل صعب، ويسهل كل عسري، ويقرب كل بعيد، وباهللا تزول 
  . )٢٧٦ص(....."اهلموم والغموم واألحزان

احلب يف اهللا هو إخالص احملبة لوجهه الكرمي، يقوم : اخللط بني احملبة يف اهللا واإلعجاب-ب
  .ض يف اهللا، ال ألمر من أمور الدنياعلى تقوى اهللا والصالح، فيحب يف اهللا، ويبغ
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 بني حمبة اهللا حقيقة بات يف املرحلة الثانوية جند أن خلطنونظرا حلال كثري من الطال    
طورة اخللط عند الفتيات بني حمبة اهللا وحمبة خل) هـ١٤١٧(وحمبة غريه، وقد أشارت العيد 

  :غريه بقوهلا

يف اهللا، فتحب أخرى، بس على األخت يف اهللا حقيقة احملبة تفيل "
لرشاقتها، أو حسبها، أو نسبها وثرائها، وتقول  إما جلماهلا، أو

وهي يف احلقيقة ال تعرف  !عندما تواجه بذلك إنين أحبها يف اهللا
يف  ماهية احملبة يف اهللا، ودليل ذلك أا قد تعجب بفتاة مقصرة

حقوق اهللا أو سيئة األخالق، وهذا ال يعحمبة يف اهللاد  
  .)١٥- ١٤ص("

  :ومن األسباب املقوية واجلالبة حلب اهللا تعاىل

محاية للفتاة من اخلوف والفزع قراءة القرآن : اإلكثار من قراءة القرآن وتدبره - ١
  . واالضطراب، وتوفر هلا  األمن والسكينة والطمأنينة

 عناية . .فقد عنـي القرآن الكرمي بالنفس اإلنسانية عناية شاملة من مجيع اجلوانب     
 . وقاية وعالجاً،متنح اإلنسان معرفة صحيحة عن النفس

   ويرشدها إىل السلوك السوي، لطريق السليمل والقرآن الكرمي يوجه الفتاة 
  .ويرسم هلا طريق احلياة التـي حتيا به فتسعد، الذي جيب أن تسري عليه

ة اهللا للعبد،  فالنوافل من أعظم األعمال اليت توجب حمب:التقرب إىل اهللا بالنوافل -٢
ها لتزيدها قرباً من اهللا سبحانه ئحترص على أدا  فينبغي للطالبة أن،وتستوجب اجلنة والرمحة

وما يزال عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت (  :وتعاىل، كما قال سبحانه يف احلديث القدسي
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ا ورجله  يبطش اليت ويده ، وبصره الذي يبصر به،أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به

 ٣...)اليت ميشي ا 

تذكر الطالبة اهللا يف كل األحوال بالقلب واللسان،  :دوام ذكره سبحانه على كل حال - ٣
الَِّذين آمنواْ وتطْمِئن قُلُوبهم ( : كما قال تعاىل،االحنرافوهو طريق الطمأنينة ومحايتها من 

ِئنطْمِبِذكِْر اللِّه أَالَ ِبِذكِْر اللِّه ت٤)  الْقُلُوب . 
بأن ترضي اهللا ولو أغضبت مجيع الناس، : إيثار حمابه سبحانه على حماب النفس وهواها - ٤

 .  مرضاته سبحانه ابتغاَء،واحلرص  على خمالفة هوى النفس  ومكابدة الشيطان
 :، وتتمثل يف دور كل من أسباب بيئية-٢
لطالبة وتشكيل أخالقها وسلوكها،     متثل األسرة الدور األكرب واألهم يف رعاية ا        :األسرة -أ

ة عن حتقيق حاجاا،    ولق والباطل، اخلري والشر، وهي مسؤ     فاألسرة تكسب الطالبة قيم احل    
  األسرة بذلك واجهت الطالبة فراغاً عاطفياً يتسبب للوقـوع يف كـثري مـن               فإذا مل تعن 
ض  وهذا مـا أكـده الـصقعيب يف الريـا           ومن تلك املشكالت اإلعجاب،    املشكالت،

  :بقوله) ١٣٧٠١م، ع ٢٨/١٢/٢٠٠٥(

 منها افتقار   ،إن األسباب اليت تدفع الفتيات لإلعجاب فيما بينهن كثرية        " 
 خاصة فيما يتعلـق بكيفيـة       ،لتوجيه والتربية السليمة  لكثري من الفتيات    

ن قضية العاطفة لدى الفتـاة      إصرف العاطفة يف إطارها املشروع حيث       
 يف قضية تـصريفها يف أمـور غـري           ولكن اخللل والعيب   ،ليست عيباً 

 وذلك من   ،الحتواء عاطفة بنان  أناشد اآلباء واألمهات    :  وقال ،حممودة
 ألن الفتاة يف الغالـب  ؛ وتفقد أحواهلن ومشاكلهن،خالل السؤال عنهن  

 م ثَ نِم و ، ويسأل عنها  ، يهتم ا  ملنتقع يف اإلعجاب لشعورها حباجتها      
  . "مور سيئةأليتطور األمر 
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لـيت     وتشكل مسألة الفراغ العاطفي لدى الفتيات مشكلة مهمة وحساسة، فالطالبـة ا             
الطالبة الـيت مل  ها، وتغمرها باحلنان والعاطفة، ختتلف عن تعيش يف نطاق أسرة ترعى حاجت     

 .اتشبع األسرة حاجا
لبحث عمن ل     فإذا مل تشبع األسرة الفراغ العاطفي للفتاة يف املرحلة الثانوية، محلها ذلك

يتواصل معها ويعوضها ذلك احلرمان، فتبحث عن عوض ملا فقدته داخل األسرة، فتبدأ متيل 
إىل مجاعة الرفاق إلشباع حاجاا االنفعالية، وبذلك تقع يف كثري من املشكالت، ومنها 

  :بقوهلا) هـ١٤٢٢(مشكلة اإلعجاب، وهذا ما أكدته اجلهين 
يف توفري ما حيتاجون إليه من حب، ورعاية، هم ؤاملراهقون الذين يخفق آبا" 

هم لتغيبهم عن املرتل لسبب أو آلخر، مثل هؤالء ءأو الذين يفتقدون آبا
املراهقني يكونون أشد ميالً إىل االعتماد على مجاعة الرفاق إلشباع حاجام 

جرت مقارنة ) سيمان(و ) كوندري(االنفعالية، ويف دراسة قام ا كل من 
 من املراهقني الذين يعتمدون يف توجيههم أساساً على رأي بني جمموعة

مجاعة الرفاق، وجمموعة أخرى من املراهقني الذين يعتمدون يف توجيههم 
أساساً على رأي الكبار احمليطني م، وقد أسفرت هذه املقارنة عن اكتشاف 

 آباء فروق كبرية بني اجتاه الوالدين حنو أبنائهم يف كلتا احلالتني، فاجتاهات
املراهقني الذين يعتمدون يف توجيههم على الرفاق كانت تتسم باإلمهال 
السليب، أما اموعة األخرى فكانت اجتاهات آبائهم تتسم باالهتمام، أو 

  .)١٨٤ص( "الرعاية اإلجيابية
 املدرسة هي املؤسسة املتخصصة اليت أنشأها اتمع للتربية والتعليم، :البيئة املدرسية - ب

من املؤسسات التربوية اليت تضم كثري من التنظيمات االجتماعية، واألنشطة وهي 
 ويئة البيئة اإلسالمية وتنمية املواهب ،هلا الدور الكبري يف إشباع احلاجاتوالعالقات، و

 حتقيق من وظائف املدرسة: بقوله) م٢٠٠٨ (والقدرات، وهذا ما أشار إليه النحالوي
  مواهب النشء، وتنميةلفكرية والعقيدية والتشريعية وبأهدافهابأسسها االتربية اإلسالمية 
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، والعمل على توسيع آفاق النشء وقدراته على الفطرة السليمة وصوا من الزلل واإلحنراف
  .  وزيادة خربام

، فالفتاة خترج للمدرسة، االحنراف     وتلعب الصحبة السيئة يف املدرسة دوراً للوقوع يف 
  .سيئة تؤثر عليها، وتوقعها يف شراك اإلعجابفتحتويها صحبة 

   كذلك من األمور اليت تساعد على ظهور اإلعجاب جتمل بعض الطالبات واملعلمات 
من : بقوهلا) هـ١٤١٧( يف الكالم والنظرات، وهذا ما أكّدته العيد الداللبشكل زائد، و

ن احلد جمل الزائد عأسباب وقوع الفتاة يف اإلعجاب جتمل بعض الطالبات واملعلمات الت
ببعض العبارات  والتلفظ ،إالنة الكالم واخلضوع به، وتتان ناملعقول، مما يؤدي إىل االف

 تنبئ عن إعجاب تلك نج وميوعة، وكذلك النظرات املائعة اليتاليت فيها تكسر وتغ
  ....باألخرى 

  :  وسائل اإلعالم-ج

تليفزيون، اإلذاعة،اإلنترنت،والصحافة، ال:  أمههاأنواع     تتمثل وسائل اإلعالم يف عدة 
  .اخل....املعارض 

 يف عملية التنشئة االجتماعية، فهي حتيط الناس  وفعاالًاً بارزاً     وتلعب هذه الوسائل دور
 ومعرفة كل ماهو ، ومعارف، وأخبار، ووقائع، ومعلومات، وأفكار،علماً مبوضوعات

  .يع مراحل العمرجديد، فهي بذلك تثري اهتمام األشخاص يف مج

    وذا فإن وسائل اإلعالم اقتحمت البيت والشارع واملدرسة، فالبد من التوجيه السليم 
  . الستخدام اإلعالم، حىت ال يضر بالسلوك والقيم، وحيدث حالة من التخبط

 ، والعمل على تقدمي مهارة النقد واالختيار،     ويظهر ذلك التوجيه من األسرة أوالً
  . احلسن لإلعالم، واحلفاظ على اهلوية الدينية وضبط السلوكياتواالنتقاء
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تعمل  ومن أمهها املدرسة، اليت يتوقع أن ،     ويشارك األسرة العديد من املؤسسات التربوية     
 ويكون هلـا دور فعـال،       ،بصورة متساندة ومتكاملة لتحقيق االستمرار والتوازن للمجتمع      

لوسائل اإلعالم، وتوضيح ما تبثه تلك الوسائل        النافع    يف التوجيه  أكربفيكون دور املدرسة    
من مسوم موجهة إىل النشء املسلم دف هدم اخللق اإلسالمي وصهر اهلويـة اإلسـالمية،               

 دص و، وبذل اجلهود ملواجهة هذا التيار اإلعالمي،وهذا يستوجب تعاون املؤسسات التربوية    
 الرياضأخالقهم،  وقد أشارت جعويل يف       فتيات املسلمني عن كل ما يضر ويهدم دينهم و        

تأثري القنوات الفضائية على الفتيات  باعتبارها من وسائل         ل ) ١٤٥١٨م، ع   ٢٤/٣/٢٠٠٨(
بالنسبة لضعف الوازع الديين لدى الفتاة فال يعود إىل         " :بقوهلااإلعالم املؤثرة سلباً أو إجياباً      

فضائية من مسوم فكرية وأخالقية موجهة       ولكن إىل ما تبثه القنوات ال      ،بعد األسرة عن الدين   
 وقد جنحت إىل    ، وتذويب اهلوية اإلسالمية   ، دف وأد الدين واخللق اإلسالمي     ،إىل الناشئة 

حد ال ميكن لنا أن ننكره مما يستوجب منا تكاتف اجلهود التربوية واإلعالمية ملواجهة هذا               
  ." التيار الفضائي 

وتوجيههم التوجيه السليم حنو وسائل  ،  خماطبة عقول أجياله       ويلعب املعلم دوراً كبرياً يف      
تطرح وسـائل اإلعـالم علـى    " :بقوله) هـ١٤١٩(اإلعالم، وهذا ما أشار إليه الدويش  

التلميذ طرحاً يليب داعي شهوته، ويتسق مع هواه، يف حني يستهدف توجيه أستاذه إخراجه              
  .)١٠٠ص("من أسر هواه وشهوته 
إلعالم تسعى حملاربة فضيلة الفتاة املسلمة ونشر الرذيلة، وتـستهدف              وإن بعض وسائل ا   

بذلك هدم دينها و إثارة الشهوة لديها، فإن وقعت الفتاة يف شراك تلك املثريات الشهوانية،                
تكون حباجة إلشباع تلك احلاجات، فتبدأ حتاكي ومتثل ما تراه يف اتمع املدرسـي عـن                

  . أخرى فتقع يف حبها طريق الوقوع يف اإلعجاب بفتاة
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 داخل الفصل  ومتابعة سلوكيان ،املدرسي دور يف توجيه سلوك الفتياتولإلعالم 
وهذا ما أكّده اخلطيب ات، االحنراف من الوقوع يف كثري من املشكالت ونوخارجه، ومحايته

  : بقوله) هـ١٤٢٨(
 اإلعالم التربوي املدرسي مطالب مبتابعة سلوكيات الطـالب يف داخـل           " 

املدرسة ويف اتمع، وأن يؤكد هلم ضرورة احلفاظ على املدرسـة مببناهـا             
ومعناها، واحملافظة على سلوكيات طالب العلم بالتحلي باألخالق الكرميـة،          
واحترام املعلم، وحب الوالدين، والرغبة امللحة يف العلم، وحبـه لزمالئـه،            

عن كل ما هو مشني،      والبعد   ،ووالئه لوطنه، واحلفاظ على النظام، والنظافة     
والتعاون يف اخلري، واالرتباط باألسرة واتمـع، واحملافظـة علـى البيئـة،             
واالتصاف بصفات املسلم الكرمي والعريب األصيل، واإلعالم التربوي يساعد         
على تقريب املعلومة لذهن الطلبة، ويشجع على حتصيل العلـم واملعرفـة،             

 ظروف اتمع، وتأكيـد املفـاهيم       وغرس القيم اإلسالمية النبيلة، ومعايشة    

  .)١٢ص( " احلقيقية للتعليم، والعمل، واالنتماء للوطن

  

  :أضرار اإلعجاب : املبحث الثالث

يقظة دينية تثري نشاطاً عملياً، وأداء      الفتاة يف مرحلة الثانوية يكون لديها       : أضرار دينية  -١
 وطمأنينة، وخمرجاً هلا من كل ضيق،     العبادات قد يترجم عن إمياا، وهي جتد يف الدين أمناً           

إن " :على استيقاظ الشعور الديين يف مرحلة املراهقـة بقولـه         ) هـ١٤١٩(وقد أكّد عقل    
الشعور الديين يف فترة املراهقة يستيقظ، ويظهر بوضوح يف هذه املرحلة، وال يقتـصر دور               

ع حاجات نفـسية    الدين على القيام بوظائف الضبط والتحكم يف نزوات املراهق، وإمنا يشب          
  . )٤٢٧ص(" أكثر عمقاً يف نفوس املراهقني



 ٢٤

    ولكي تعيش املراهقة حاملة هذا الدين يف قلبها وحياا، البد لألسرة من تثبيتها وتربيتها              
التربية الدينية، وإمدادها بالعطف واألمن واحلنان، وإن قصر األهل يف ذلك خرجـت مـن              

 ذلك، فتعجب بفتاة مثلها، وهذا املرض يؤثر سلباً         ن يعوضها عن  ملاملرتل وقد وضعت يديها     
  : على دين الفتاة، ومن األضرار الدينية

 تبدأ الفتاة بتضييع دينها وأمور عقيدا، وتشتغل حبب املعشوقة، وذكرها يف كل وقت،              •
  . ويف كل عبادا، فال تصلي إال وتذكرها، وبذلك تطغي حمبتها على حمبة اهللا سبحانه وتعاىل

 :بقوله) هـ١٤٠٧( ابن القيم ذلك ويؤكد
 معشوقهكثري من العشاق يصرح بأنه مل يبق يف قلبه موضع لغري            " 
 فصار عبداً خملصاً مـن      ، عليه قلبه كله   معشوقه بل قد ملك     ،لبتةا

، فقد رضي هذا من عبودية اخلالق جل جاللـه          ملعشوقةكل وجه   
ـ       ،بعبودية املخلوق مثله    ،ضوع فإن العبودية أي كمال احلب واخل

 فقد أعطـاه    ،وهذا قد استغرق قوة حبه وخضوعه وذله ملعشوقه       
حقيقة العبودية وال نسبة بني مفسدة هذا األمر العظيم ومفـسدة           

 ، حكمـه حكـم أمثالـه      ، ذنب كبري لفاعله   ذلكالفاحشة فإن   
  " ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك

ملعجبة خلـشية اهللا    فقدان ا ل) هـ١٤٢٠( خلو القلب من خشية اهللا، وقد أشارت الفهد          •
ن أعجبت  ممخلو القلب من خشية اهللا عز وجل، وحمبته حتولت إىل حمبة وخشية             " :بقوهلا

 وهـي أمـور     ، حيث حتاول دائماً إرضاء من أعجبت ا حىت ولو بالكذب والنفاق           ،ا
 . )١٤ص(" حمرمة شرعاً 

 . هذا النورالعلم نور يلقيه اهللا يف القلب، واإلعجاب معصية تطفئ:  حرمان العلم •
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 ٥) إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه(: �كما قال :  حرمان الرزق •

  : تتأثر نفسية املعجبة، ومن األضرار النفسية: أضرار نفسية-٢

  .فقدان الثقة بالنفس، وذوبان شخصية املعجبة •
 اليت  ،حتس املعجبة بضيق يف بعض األوقات، وسببه فقدان السعادة احلقيقة         :  ضيق القلب  •

 .ون يف التعلق باهللا ال التعلق باملخلوقةتك
فتصبح املعجبة يف هم وعذاب إن مل تر املعشوقة وحتـزن           :  الشعور باهلم والغم والعذاب    •

 . على فراقها

 :أضرار أخالقية -٣
 :�احلياء يصد عن قبيح األفعال، وهو خلق فاضل كرمي كما قـال             :  ذهاب حياء الفتاة   •
رأة أوىل، كما خلّد القرآن الكرمي امرأة توصف باحلياء، قال          ، وهو يف امل   ٦) احلياء كله خري  (

واحلياء حيمل على الطاعة ، وعلـى تـرك          ،٧) فَجاءته ِإحداهما تمِشي علَى اسِتحياء    (تعاىل
 وانتهكت حرمـات  ،املعصية، واإلعجاب من أكرب املعاصي فإذا وقعت به الفتاة قل حياؤها 

  .رلكفلاهللا سبحانه، وقد يصل 
 والقـبالت   ، ويظهر انعدام احلياء لدى الفتيات يف احلركات واملالمـسات بـشغف          

 . أخرى، ويوقعها يف معاٍصواألحضان اليت تتبادهلا املعجبات، مما يذهب أخالق الفتاة
 .تضطر املعجبة إىل الكذب على من أعجبت ا طلباً إلرضائها:  الكذب •
: طر الصحبة السيئة   بقوهلا     خل) هـ١٤١٧(وقد أشارت العيد    :  مصاحبة قرينات السوء   •

 قرينات سوء تأثرت ن، وإن       كُن  واالقتداء مبن تقارئ، فإن    ،الفتاة سريعة التأثر مبن ختالط    
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وقد يكون اإلعجاب وسيلة وطريقة ملصاحبة الفتيات       ... كن صحبة طيبة أصبحت مثلهن،    
 . السيئات

 تفكر إال يف املعـشوقة، وتـضيع        إذا وقعت الفتاة يف اإلعجاب فال     :أضرار اجتماعية  -٤
الوقت على مكاملاا اهلاتفية وكتابة الرسائل الغرامية، فتتغري عالقتها بأسرا، وصـديقاا،            

متيل الفتاة املعجبة   " :انعزال املعجبة بقوهلا  ) هـ١٤٢٥(فال تتقبل منهن شيئاً، وتؤكّد الدايل       
ا، حبيث تالزمهـا كظلـها، وال حتـب          عن اآلخرين، ومتيل لإلنفراد باملعجبة       االنعزالب

ختالط بغريها من الطالبات أو املعلمات، وإذا ذهبت للمرتل الزمت صورا أو الشريط             اال
الذي حتتفظ فيه بتسجيل صوا، أو ألبوم الرسائل أو الصور، وال تشارك أهل املرتل ما فيه                

 .)٣٩ص("من لقاءات واجتماعات أسرية
  :ب مراحل اإلعجا :املبحث الرابع

      يبدأ احلب بني طالبتني بتكوين الصداقة بينهما، وتبدأ العالقة بشيء مـن التعلـق، مث               
لعـشق،  لتطور العالقة إىل مالزمة حب املعشوقة يف القلب، واإلفراط يف احملبة الذي يصل              

تطور العالقة إىل  الشوق للمعشوقة وذهاب القلب هلـا،          ت  مث وهنا تقع الفتاة يف اإلعجاب،    
صل هذا احلب إىل التعبد باملعشوقة، ومساواا بعبودية اهللا، وقد يـصل اإلعجـاب              وقد ي 

 من األمور احملرمة، وقد سأل الشيخ ابن جربين عن السحاق           الذي يعد لوقوع يف السحاق،    ل
 وال شك أن ذلك     ،وحكمه؟ فقال هو ما يكون بني النساء من تالصق البشرتني بدون حائل           

 إن املرأة تباشر األخرى حىت يلتصق بطنها ببطنها وتقصد بذلك            حبيث ، ألنه شبه تلذذ   ،حمرم
فَمِن ابتغى وراء ذَِلك فَأُولَِئك هم       (: لقوله تعاىل  ٨  فهو داخل فيما حرم اهللا     ،ختفيف الشهوة 

  .  ٩)  الْعادونَ
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لعـشق  ل والذي يوصـل     ،مراتب احلب ) هـ١٤٠٧ (-رمحه اهللا –   وقد ذكر ابن القيم     
  : ، بقولهوالتعبد

   ومسيت عالقة لتعلق احلب باحملبوب،العالقةأول مراتبه              
   ومسيت بذلك النصباب القلب إىل احملبوب،الصبابةمث بعدها           

 غرميـاً  - ا ال ينفك عنه ومنه مسي الغـرمي وهو لزوم احلب للقلب لزوم    الغرام  مث  
  ملالزمته صاحبه

  وال   ، وهلذا ال يوصف به الرب تبارك وتعـاىل        ،بة وهو سفر إفراط احمل    ،العشقمث  
  .يطلق يف حقه

 وقد جاء إطالقها يف حق      ، وهو سفر القلب إىل احملبوب أحث السفر       ،الشوقمث            
 صالة  محد من حديث عمار بن ياسر إنه صلى       الرب تعاىل كما يف مسند اإلمام أ      

دعوات كان النيب يـدعو      فقيل له يف ذلك فقال أما إين دعوت فيها ب          افأوجز فيه 
  ن)    وقدرتك على اخللق أحيين إذا كانت احلياة        ،اللهم إين أسألك بعلمك الغيب 
 اللهم إين أسألك خشيتك يف الغيـب        ، يل  وتوفين إذا كانت الوفاة خرياً     ، يل خرياً

 وأسألك القصد يف الفقـر      ، وأسألك كلمة احلق يف الرضاء والغضب      ،والشهادة
 وأسألك الرضاء بعد    ، وأسألك قرة عني ال تنقطع     ، ال ينفذ  اً وأسألك نعيم  ،والغىن
 ، وأسألك لذة النظر إىل وجهك الكـرمي       ، وأسألك برد العيش بعد املوت     ،القضاء

 اللهم زينا بزينـة  ، وال فتنة مضلة،وأسألك الشوق إىل لقائك يف غري ضراء مضرة  
 وأنا  ،إىل وجهك  ويف أثر آخر طال شوق األبرار        ، واجعلنا هداة مهتدين   ،اإلميان

 وهذا هو املعىن الذي عرب عنه بقوله من أحـب لقـاء اهللا              ،إىل لقائهم أشد شوقاً   
  )أحب اهللا لقاءه

 وأن احملب ال    ، مث بعدها النوافل   ، وأداء فرائضه أحب مما تقرب إليه املتقربون        
  فإذا صار حمبوبا هللا أوجبت حمبة اهللا       ،يزال يكثر من النوافل حىت يصري حمبوبا هللا       

له حمبة منه أخرى فوق احملبة األوىل، فشغلت هذه احملبة قلبـه عـن الفكـرة                
 ،لبتةأ ومل يبق فيه سعة لغري حمبوبه        ، وملكت عليه روحه   ،واالهتمام بغري حمبوبه  

 مالكاً لزمام قلبه مستولياً علـى روحـه         ،فصار ذكر حمبوبه وحبه مثله األعلى     
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 ،اليت قد اجتمعت قوى حبه كلها له      استيالء احملبوب على حمبة الصادق يف حمبته        
 وإن بطـش    ، وإن أبصر أبصر بـه     ،وال ريب أن هذا احملب إن مسع مسع حملبوبه        

  . وان مشي مشي به فهو يف قلبه ومعه ومؤنسه،بطش به
 يقـال تيمـه     ، وهو تعبد احملب حملبوبه    ، وهو آخر مراتب احلب    ،التتيمممث      

 وحقيقة التعبد الـذل واخلـضوع       ، ومنه تيم اهللا أي عبد اهللا      ،احلب  إذا عبده   
 فالعبد هو الذي    ، ومنه قوهلم طريق معبد أي مذلل قد ذللته األقدام         ،للمحبوب

 وهلذا كانت أشرف أحوال العبـد ومقاماتـه يف          ،ذهللا احلب واخلضوع حملبوبه   
 ، وقد ذكر اهللا سبحانه أكرم اخللـق عليـه         ، فال مرتل له أشرف منها     ،العبودية

 وهـي مقـام     ، يف أشرف مقاماتـه    ،رسوله حممد بالعبودية   وهو   ،وأحبهم إليه 
  . )٢٧٨-٢٧١(الدعوة إليه ص

الدور التربوي للمؤسسات التربوية يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب عند : املبحث اخلامس

  :الطالبات


	��������الدور�−١��ولية عظيمة جتاه الفتاة ومشاعرها واهتماماا،      تلعب األسرة مسؤ  �:�א�

، والعمل علـى تـوفري اجلـو        ا تقوية الفتاة وتربيتها التربية الدينية واألخالقية      فيجب عليه 
 واالهتمام بكل متطلباا واحتياجاا اخلاصة اليت ال تتناىف ،العاطفي، وملئها باملشاعر اجلياشة

أكّدت اجلهين على أمهية توفري اجلو املناسـب يف تربيـة الفتـاة             قد  مع الشرع واخللق، و   
تتميز مرحلة املراهقة بسرعة النمو من جوانب عديدة، وهذا النمـو           : وهلابق) هـ١٤٢٢(

 وتصحيح أخطاء   ، وإرشاد ، وتوجيه ،يؤدي إىل تغريات نفسية وعضوية، فهي مرحلة تأديب       
يف جوانب شخصية الفرد كافة، مما يتطلب من الوالدين تربية كاملة شـديدة االلتـصاق               

  . واالحتكاك والتوجيه
ن يتواصل مع فكرها    ململرحلة الثانوية هلا متطلبات وحاجات خاصة، حتتاج             والفتاة يف ا  
 ويستمع ملشاكلها، فإذا أشبعت تلك احلاجات من األسرة حتققت سعادا   ،وعاطفتها ولغتها 
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ها لألسرة، وشعرت باالطمئنان واألمان االجتماعي، وينتج عن ذلـك أيـضاً            ؤوالحتقق  و
  . سويالإحداث السلوك 

 كبرياً، فيبدأ لديها الشعور بالفراغ العاطفي، وتوجه        ال الفتاة يورث وراءه جرماً    ما إمه     أ
العاطفة خارج األسرة، وهذا مما يشكل لديها مشكالت سلوكية وعاطفية، ومنها مـشكلة             

) ١٣٧٠١م، ع   ٢٨/١٢/٢٠٠٥(اإلعجاب، ويناشد الصقعيب يف الرياض اآلباء واألمهات        
  :لتفادي مشكلة اإلعجاب بقوله

 وذلك من خالل الـسؤال      ،أناشد اآلباء واألمهات الحتواء عاطفة بنام      "
 ألن الفتاة يف الغالب تقع يف اإلعجـاب  ؛أحواهلن ومشاكلهن عنهن وتفقد

 يتطور األمر إىل م ثَنِم و، ويسأل عنها،ا لشعورها حباجتها إىل من يهتم
إلعجاب ليست املرتبطة بقضية ا  إن القضايا اجلنسية: وأضاف.أمور سيئة

ثبت لدي أن بعـض    وإا يف الغالب نتيجة، والدليل أنه؛هدفاً من البداية
 �الفتيات يف سن املرحلة االبتدائية وقعن يف هذا الداء، وأشار إىل أن النيب              

كان يفعل ذلك   �بكر  ، وأبو اهتم ذا اجلانب فقد كان يقبل ابنته فاطمة       
عمر يقبل ابنه سـاملاً ويقـول    ن، وكان اب�مع ابنته أمساء بنت أيب بكر 

  ".شيخ يقبل شيخاً 

  

  :الوسائل التربوية اليت تتخذها األسرة لوقاية الفتاة من اإلعجاب

  : التربية الدينية واألخالقية للفتاة-أ

ات، وليعلم االحنرافالتربية الدينية واألخالقية هي احلصن الذي حيفظ الفتاة من الزلل و    
 وزرع ،تاة أمانة يف أيديهم، فليحرصوا على تنمية القيم الدينيةاآلباء واألمهات أن الف

 نفسها، وإيقاظ الشعور الديين يف شخصيتها، وليحرصوا أشد احلرص لتمهيد  يفاألخالق
  .كل سبيل يؤدي ا إىل الرشاد
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أما بالنسبة لألخالق فهي سبب من أسباب سعادا، فإن ذيب سلوكها ذيب حلياا     
 يف اً وكوا سبب،أثر األخالق على سلوك الفتاة) هـ١٤٢٢( ذكر القائمي كلها، وقد

  : حفظها وسعادا يف الدارين بقوله
إن األخالق مبثابة املناعة حلفظ جسم اإلنسان، فهي تنظم وضع 

عله حيب لآلخرين ما حيب لنفسه، والتربية بدون جياإلنسان بشكل 
 أثر هلا يف اخلارج، وإذا مل  وال،مراعاة اجلانب األخالقي ال تعد تربية

تتضمن التربية ذيب أخالق اإلنسان فإن سلوكه وحركاته تصبح 
  . )١٦٥-١٦١ص(....شأا شأن حركات احليوان 

  : القدوة احلسنة-ب

واألسرة   بالغ األمهية يف جمال التربية والتنشئة الصحيحة للفتاة، دوراً احلسنةالقدوةمتثل     
لديها   وهي اليت تغرس،ي تتشكل وتتحد فيه معامل شخصية الفتاةهي املعني األول، الذ

  .املعايري والقيم الدينية واألخالقية اليت حتكم ا على األمور
فمن الضروري أن تكون األسرة اليت تقتدي ا الفتاة منوذجاً صاحلاً يعرب عن القيم 

  .ة وخارجهاواملعايري اليت جيب أن تتمثل ا الفتاة يف سلوكها داخل األسر

األمر الذي ينذر باخلطر،  القدوة النموذجية داخل بعض األسر،    فاملالحظ اآلن افتقاد
 اليت من أمهها مشكلة اإلعجاب، ،والذي يوقع كثري من الفتيات يف كثري من املشكالت

  :بنائهم بقوله على دور الوالدين وكوما قدوة أل) هـ١٤٢٢(القائمي  ويؤكِّد
إن األم . ين تأثرياً بالغاً على تربية األوالد تربيةً روحيةإن لدور الوالد"

 اجلوانب اإلنسانية السامية لدى  علىواألب يستطيعان أن يركزا
ولدمها يف مرحلة الطفولة، فيصبح حامالً للفضائل اإلنسانية 

 يف اًهما وسببئوهنا يصبح الوالدان قدوة ألبنا......واألخالقية
 وأفضل مثال على ، لعمل اخلري واإلحسان ودليالً،هدايتهما وبنائهما
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 وقدوة يف اتمع ،قد كانوا قدوة يف العائلةف ،����� ����ذلك أئمتنا 
  .)١٥٥- ١٥٤ص( "جلميع الناس

  : احلوار-ج

نواة االنطالق األوىل اليت   األسرةلكونأمر يف غاية األمهية  احلوار داخل احمليط األسري    
الناس إليها  ل مع اآلخرين، وإذا افتقدت الفتاة هذا احلوار مع أقربتعزز ثقة الفرد يف التواص

 اآلخرين، بل وكثري ما ينمي الوالدين من خالل احلوار الناجح عندفإنه من الصعب أن جتده 
 وفرض اآلراء ، والبعد عن الشدة،واآلراء السديدة، بل يسود مبدأ اإلقناع جيابيةاملعاين اإل

 .بالقوة

  : فة الفتاةاالهتمام بعاط-د

وحنو ، عاطفة احملبة حنو األسرة   ، جيب على الوالدين االهتمام بتكوين العاطفة عند بنان           
شبعت الفتاة باحلب واحلنان والعطف يف اجلـو        فإذا أ ،  وحنو األخالق  ، وحنو الدين  ،اتمع

 .العائلي، عاشت بسالم وطمأنينة
٢−��������������	
���بة للمدرسة، وكلهم ثقة أن تلقى الرعاية  يرسل الوالدان الطال:א���و��א�

، ومـن   ملدرسة يف بعض املشكالت السلوكية    والتربية واالهتمام، ولكن قد تقع الطالبة يف ا       
 بني الطالبات يف املرحلة الثانوية، مشكلة اإلعجـاب، فتتعلـق           أبرز تلك املشكالت ظهوراً   

 فيظهر هنا الدور الوقائي      أو حيدث اإلعجاب بني الطالبات واملعلمات،      ،الطالبات ببعضهن 
  :للمدرسة، من خالل أركاا األساسية، وهي


	���������� - أ�� وتوجيهها لطالباا بأسلوب حـسن،      ، يكون بإخالصها هللا تعاىل    :א��و��א�

وإبرازها اخلطورة املترتبة للوقوع يف اإلعجاب، ومناقشتهن بكل مـا يـواجههن مـن              
 ذلك، وأن تكـون قـدوة للطالبـات         مشكالت، وإعطائهن الفرصة بإبداء أرائهن يف     

  . بتصرفاا وسلوكها، فهي الشخص املُؤمن على الطالبات من قبل األهل واتمع



 ٣٢

    ، إىل التمسك بـالقرآن وحـب اهللا           وحبهن      وعلى املعلمة أن توجه إعجاب الطالبات     
  .لسعادة والفالحل ألنه هو احلب املؤدي ؛تعاىل

على أمهية دور املعلـم يف الوقايـة مـن          ) هـ١٤٢٨(يب       ويؤكدان احلديدي واخلط  
  :ااملشكالت الوجدانية واالجتماعية بقوهلم

يستطيع املعلمون أداء دور مهم يف تيسري النمو العاطفي لطلبتهم، ويف           
تطوير مهارام االجتماعية ليصبحوا راشدين سـعداء ومنـتجني يف          

  .املستقبل
افر لغريهم ملساعدة الطلبة على     وتتوافر للمعلمني فرص كثرية قد ال تتو      

ستراتيجيات تدبر الصعوبات الشخصية واالجتماعية     اتعلم واستخدام   
داخل أسوار املدرسة وخارجها، ودعم من يتطور لديه منهم سـلوك           

  .)٢٠-١٩ص(مشكل 

من استغالل مشاعر الطالبة املعجبة ا، بل حترص على زراعـة روح                 ولْتحذر املعلمة   
 ، ملعاجلة معاناا ومشكالا العاطفيةاًوسلك األمور اخلرية معها، فقد تكون سبب      ،الثقة لديها 

  .  خارجهاوسواء كانت داخل األسرة أ
دور املعلمـة يف    ل) ١٣٧٠١م، ع   ٢٨/١٢/٢٠٠٥(     وقد أشارت احملارب يف الرياض      

ـ       " :التفادي من وقوع الطالبات يف مشكلة اإلعجاب بقوهلا        ة يف  ال ميكـن أن تـؤثر املعلم
 وتغري من سلوكياا املنحرفة إن وجدت، إال بقدر من          ، وتعمق من توجهها الطيب    ،الطالبة

شخصية املعلمـة جذابـة حبـسن      وما أمجل أن تكون،اإلعجاب الشرعي واحلب والتعلق
 وتعاملها مع طالباا، وحتصيل هذه اجلاذبية مطلوب لتحقيـق          ، وملبسها ، وخلقها ،كالمها

 " .التربويةهدف إيصال الرسالة 



 ٣٣

����א����������-ب�����	
��متثل املرشدة الطالبية أحد األركـان األساسـية يف        :�א��و��א�

) هـ١٤٢١(املدرسة، واليت تساعد على حل املشكالت اليت تواجه الطالبات، وأطلق عقل            
  : أمهية دور املرشد التربوي يف حل املشكالت، بقوله

 حيث يواجه الطالـب يف      يعترب الطالب حمور العملية اإلرشادية،    "
اجلامعة أو املدرسة عدداً من املشكالت حتول دون توافقه وحتصيله          

 ومع  ،املدرسي، فهناك مشكالت العالقة مع اآلخرين ومع املدرسة       
النظام املدرسي، وهناك مشكالت انفعالية خاصة بكل طالـب،         
كل ذلك يستدعي تقدمي اخلدمات اإلرشادية التربوية اليت ـدف          

  :قيق عدة وظائف منهاإىل حت
 مساعدة الطالب على التعرف على خـصائص نفـسه، وفهـم               -

  .قدراته وميوله واجتاهاته
 مساعدة الطالب الذين يعانون من مشكالت نفسية واجتماعية،         -

  .حىت يتحقق هلم التوافق مع أنفسهم ومع اآلخرين
اعليـة   تقدمي اخلدمات اإلرشادية الوقائية واإلمنائية اليت حتقـق الف         -

  .)٤١-٢١ص( "والكفاية اإلنتاجية يف جمال التحصيل املدرسي

ومشكلة اإلعجاب من املشكالت اليت من املهم أن تسعى املرشدة الطالبية لوقايـة             
 من هذا الداء اخلبيث،     ن ومحايته ،الطالبات منها، بل هي العنصر الفعال الحتواء الطالبات       

بية يف تاليف املشكالت الطالبية ومنها مشكلة        دور املرشدة الطال   إىلوقد أشارت الرياض      
  :اإلعجاب بقوله

 فهي حتتـاج    ،وهذه املشاكل ليس من السهولة استيعاا أو حلها       
 خاصة من الناحيـة  ،احللول والعالج لتفرغ وختصص يف أساليب

   .النفسية والتربوية منها

يف املدارس، الـدور الـذي      " املرشدة الطالبية "ومن هنا يربز دور     
القوة واللني يف آن واحد، ومتلك صفات معينة  رض أن جيمع بنييفت



 ٣٤

 و  ، واخلربة ، و فن أسلوب احلوار    ، الصرب :ال متتلكها األخريات مثل   
هذا الدور  التفكري املنطقي الواسع، وبذلك ال ميكننا ميش أو إنكار

   ..التربوي واإلرشادي أو إسقاط حقه

رس البنات ميتلكن ولكن هل مجيع املرشدات الطالبيات يف مدا
والقدرة على محل أمانة اإلرشاد والتوجيه؟  الصفات بالشخصية

الطالبية لعدم قدرا على  وماهي الصعوبات اليت تواجه املرشدة
 تفعيل دورها الفعال يف املدارس؟


	���"!�ط�א����	����−ج��يلعب النشاط املدرسي دوراً كبرياً يف حتقيق أهـداف         : �א��و��א�

، كما له    وذكائهن عليمية، والنشاط املدرسي له دور يف تنمية مواهب الطالبات        العملية الت 
 :بقوله) هـ١٤٢٧(دور يف تفعيل املنهج الدراسي، وهذا ما أكّده شحاتة 

 ،ن املناشط املدرسية جزء مهم من املنهج الدراسي مبفهومه احلديث         إ "

شط أحـد   ن املنا إالذي يترادف فيه مفهوم املنهج واحلياة املدرسية، و       
ن كـثرياً مـن     إالعناصر املهمة يف بناء شخصية الطالب وصـقلها، و        

األهداف يتم حتقيقها من خالل املناشط التلقائية اليت يقوم ا الطالب           
خارج الصف الدراسي، كما أن فاعلية تدريس املعلم داخل الـصف           
الدراسي تتوقف إىل حد بعيد على ممارسة الطـالب للمناشـط، وأن            

منو ممكن للطالب ال يتم بصورة كافية داخل الـصفوف          حتقيق أقصى   
الدراسية اليت ال تسمح ا إمكاناا الزمنيـة واملاديـة، وأن التربيـة             

 ويهيئ الظروف ملمارسـة     ،املتكاملة تتطلب مناخاً عاماً يسود املدرسة     
  .   )٢٠-١٩ص"(النشاط

  

 مشكلة اإلعجاب، وذلك         وتساعد األنشطة املدرسية يف وقاية الطالبات من الوقوع يف        
من خالل توعيتهن بأضرار تلك املشكلة من خالل األنشطة الصفية والالصـفية املتنوعـة،              



 ٣٥

 واحملاضرات اليت حتذر مـن  ، والندوات، والربامج، واملسابقات،واالهتمام بعرض النشاطات 
  .تلك األنشطةلتلك الظاهرة، والعمل لتوفري الطرق والسبل جلذب الطالبات 


	����$����א���א��	�����א��و�−د�� ميثل املقرر الدراسي دوراً مهماً وحيويـاً يف العمليـة           :�א�

 تسري عليه اخلطة التعليمية كلها، وكل مرحلة يف         ة، فاملقرر املدرسي هو الطريق الذي     التعليمي
العملية التعليمية حيدد هلا منهج خمطط، ومن الطبيعي أن يقوم أي مقرر على أسس وقواعد                

ملرحلة العمرية، ووضع االهتمامات واحلاجات وامليول اليت ختص كل مرحلـة،             ا ايراعى فيه 
ومن املهم يف املقررات الدراسية أن ال تقتصر على املهارات األكادميية احملددة فقـط، بـل                
تتعداها إىل مهارات غرس القيم واألخالق يف نفس الطالب، وأكّد ذلك احلديدي واخلطيب             

. أن املنهج املدرسي يركز على تعليم املهارات األكادمييـة        معروف  " :بقوهلما) هـ١٤٢٨(
وعلى أية حال، مثة منهج خفي أو ضمين يهتم بالقيم، واالجتاهات واملهارات االجتماعيـة،           

 كوـا  ،اخل، ومبا أن مظاهر النمو هذه ال يتم تعليمها بشكل مقصود .. واألفكار   ،واملشاعر
  . )١٥ص("ال تشكل جزءاً من املنهج املدرسي الرمسي

حصيلة املعرفة واملعلومات املوجودة يف املقرر،           ومن املهم ملعلمة املرحلة الثانوية أن تقدم        
 والعمل على حل املشكالت الـيت       ،عداد املبادئ والقيم  إلبل تسعى   وال تقتصر على ذلك،       

   .تعاين منها الطالبات، كل ذلك من خالل املقرر الدراسي الذي تقدمه

اإلعجاب من املشكالت اليت جيب أن تراعى يف املقرر الدراسي، وذلك مـن                  ومشكلة  
، وذلك مبالمـسته    �خالل توجيه عواطف الطالبات إىل حب اهللا سبحانه وتعاىل ورسوله           

للنواحي الدينية، والنفسية، واالجتماعية، فيكون املقرر حصناً للطالبة، كمـا أنـه حيقـق              
  .ن من مواجهة كثري من املشكالت احلياتيةهعلى حفظاألهداف املرجوة من التربية، ويعمل 

  



 ٣٦

  :ات واجلرائماالحنرافمحاية اإلسالم للفتاة من : املبحث السادس

    لقد أنعم اهللا على املؤمنني مبصادر الوحي القرآن والسنة، وقد حازوا درجة رفيعة ـا،                
تهذيب، فهي بذلك تكون     وال ، والتوجيه ، وتسري به إىل طريق التربية     ،فهي اليت  تنري القلب    

   . حليام منهاجاً
جتعل اإلنسان يستشعر حياته مع اهللا سبحانه وتعاىل يف         و ،وهي تبث القواعد واألصول   

 واألخالقية، فقد وضعت األسس     ، والتعبدية ،مجيع مراحل عمره، ويف كافة اجلوانب العقدية      
  .العامة لألخالق اليت يقوم عليها كيان اتمع

اإلسالم الوالدين ببذل الرعاية واحملبة للبنات، واحلرص على اإلحسان هلن،               وقد وصى   
من كَانت له بنت فَأدا فَأحـسن   ": �وإدخال السرور على قلون، وتعليمهن، كما قال        

 وأسبغ عليها من نعم اهللا اليت أسبغ عليه كانت له سـتراً أو           ، وعلّمها فَأحسن تعليمها   ،أَدا
يوصي اإلسالم الوالـدين  : بقوله) هـ١٤٢٢( وهذا ما أكّده القائمي   ،١٠"  النار حجاباً من 

 يف آخر حلظات    �والرسول  ...........بة والعطف على البنات،   بضرورة بذل العناية واحمل   
  .)٤٥ص(هتموا ن فإنهن أمانة اهللا يف أيديكم ا: لشريف أوصى الناس بالنساء فقالعمره ا

ب للفتاة، وتوفري األرضية الدينية الصلبة، يساعدها على مواجهة          فإن إعداد اجلو املناس   
  .مشاكل احلياة واألزمات بكل سالم 

      والدين له أمهية كبرية يف تنشئة حياة الفتاة، وخلق الشخـصية والـسلوك اإلنـساين         
) م١٩٨٤(احلسن، ويكون مبثابة ضابط للوقوع يف السلوك املنحرف، وهذا ما أيده الدوري         

أن الدين كنظام أو مؤسسة اجتماعية، يشكل حصناً منيعاً يعصم الفرد عن التورط             " :ولهبق
ولذلك فإن الدين يشكل حجر الزاوية يف بناء كافة املنـاهج           .....يف ارتكاب اإلمث واخلطيئة   
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ن التربويـة والثقافيـة واالجتماعيـة    ؤواإلصالحية التقوميية، اليت خيطط هلا املعنيون بالـش     
  .)٣٢٥ص(

إلعجاب من الفتاة حيدث يف وقت تغلب عليها الغفلة، والبعد عن اهللا تعاىل، وقلة  وا
اليت تربطها  باهللا تعاىل، وحتصنها من الشيطان، والواجب على الفتاة العاقلة  الصاحلة األعمال

وِمن (:أن تكون حمبة اهللا سبحانه غالبة على حمبة أي شخص، كما قال تعاىل يف كتابه العزيز
ا لِّلِّهالنبح دواْ أَشنآم الَِّذيناللِّه و بكَح مهونِحباداً يوِن اللِّه أَندِخذُ ِمن دتن ي١١ )اِس م.  

ثالث من كن فيه وجد ": �قال رسول اهللا : وعن أنس بن مالك رضي اهللا عنه قال       

 وأن ،له أحب إليه مما سوامهاأن يكون اهللا ورسو" :  وذكر على رأسهن"ن حالوة اإلميان
 وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهللا منه كما يكره أن ،حيب الرجل ال حيبه إال هللا

"يلقى يف النار 
١٢

. 

  

  :النظريات املفسرة للظاهرة: املبحث السابع

  : النظريات يف علم النفس-١

ل النفسي، ويرجع فرويد  وضع سيجموند فرويد، منهج التحلي:نظرية التحليل النفسي -١
 الغرائز اليت كبتت يف  "إىل) هـ١٤١٩(مظاهر السلوك اإلجرامي كما أشار إليها الصنيع 

السنوات األوىل من عمر اإلنسان، ومل تشبع مما جيعلها تبقى يف الالشعور إىل أن حتني 
وإما تظهر بشكل غري مقبول ........الفرصة لظهورها، إما بشكل مقبول اجتماعياً 

  .  )٧٤ص( " هو اجلرمية على أي شكل من أشكاهلا،اجتماعياًَ

لجانب الدافعي لسلوك اإلنسان والغريزة اجلنسية عند فرويد ل) م٢٠٠١( ويشري عامود 
 :بقوله
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 ٣٨

وجد فرويد أن أفعال اإلنسان وتصرفاته منذ الوالدة تنشأ وتتطور يف سياق 
الكائن البشري ف. البحث عن أساليب وموضوعات إشباع دوافعه الغريزية

 وعلى إشباعها وكيفية هذا اإلشباع يتوقف بقاؤه ،يولد بعدد من الغرائز
وأول ما جيب أن نعرفه هو أن هذا اإلشباع يتم عرب تبادل . واستمراره

فبفضل اآلليات . العضوية األشياء والعناصر احليوية مع العامل اخلارجي
يت تستمدها من احمليط املعقدة لعمل العضوية تتحول األشياء والعناصر ال

  .اخلارجي إىل أشكال خمتلفة من الطاقة

الغريزة اجلنسية يف النظرية الفرويدية هي طاقة نفسية فطرية حترك و
 وتبني اخلربة ، وتوجهه حنو اإلشباع اجلنسي،النشاط النفسي للشخص

امليدانية أن أفعال الناس املوجهة حنو إشباع رغبام اجلنسية تصطدم دوماً 
 ويرجع فرويد سبب ذلك إىل خمالفة ،ئق خارجية مصدرها اتمعبعوا

األشكال واألساليب املتبعة يف هذا النشاط للقيم األخالقية السائدة يف 
 وهذا ما يقود إىل كبت االنفعاالت واألفكار اليت رافقت أو ،اتمع

 .)٢٧٠- ٢٩٦ص( جنمت عن حرمان الغريزة من اإلشباع

 :رةتفسري نظرية فرويد للظاه

إرجاع فرويد مظاهر السلوك اإلجرامي إىل قصور يف إشباع الغرائز يف السنوات  - ١
األوىل، مما جيعلها تظهر بشكل غري مقبول اجتماعياً، كذلك حال الطالبة اليت مل تشبع 

يترتب على ذلك وغرائزها منذ الصغر، أو مل تشبع حاجاا األساسية من قبل األسرة، 
خالفة القيم واألساليب مل واليت تؤدي كما أشار فرويد وقوعها يف مشكلة اإلعجاب،

  . املتبعة السائدة يف اتمع 
 أشار فرويد إىل الغريزة اجلنسية، واصطدامها بعوائق خارجية من اتمع، فالطالبة تنمو - ٢

 سلبياً بتعرضها ملثريات خارجية منحاً، وقد تنحى تلك الغرائز لديها بعض الغرائز اجلنسية
 مشكلة  كثري من املشكالت ومنهافتوقعها تلك املثريات يف... م والصحبة السيئة كاإلعال

  . اإلعجاب



 ٣٩

  
ويصف بركات هذه ،  سكنر مؤسس املدرسة السلوكية يف علم النفس: نظرية سكنر-٢

   : أا:النظرية

نظرية تركز على التعزيز كعامل أساسي يف عملية التعلم الذي يهدف 
، وانصب االهتمام فيها على توقع السلوك إىل حل مشكالت التربية

وكيفية التحكم يف ذلك السلوك، وقد فسر سلوك العصايب أو الشخص 
الشاذ بناًء على مبادئ التعلم اليت حيافظ عليها هذا العصايب الذي مت 
تطويعه بواسطة بيئته ليتصرف بطرق غري مناسبة، وعند تغيري سلوك 

 بطريقة ال تساعد أو تدعم سلوكه شخص ما فال بد من إعادة بناء بيئته
  .)١٩- ١٦ص( ولكن تعزز سلوكه املرغوب ،الشاذ

ة عند سكنر على سلوك املعلم والطالب، وهذا ما أشار يوتعتمد دراسة العملية التعليم    
  :بقوله) م٢٠٠٤(إليه حممد 

 يعتقد سكنر أن دراسة العملية التعليمية يعتمد بصفة أساسية على سلوك 
علم، فنجده يصف التعلم بأنه تعديل يف السلوك، ويصف الطالب وامل

ويعترب املعلمني يف التعلم الشرطي اإلجرائي . التعليم بأنه تشكيل السلوك
  .هم منشئوا ومثبتوا سلوك التلميذ

وأن مفتاح ..واملنهج املستند على التعلم الشرطي هو منهج حمدد وخاص 
تعمم وتصمم أساليب تتعامل التعلم الناجح هو حتليل طبيعة املهمة اليت س

مع العملية بثبات ووضع اقتراحات حمددة معززة تساعد على الضبط 

  .)٩٥-٨٨ص(الدقيق للسلوك 
يهم سكنر " مهية التعزيز، وانتقاله بني املستمر واملنقطع بقوله أل) م٢٠٠٤(    ويشري حممد 

ع، ويف املراحل املبكرة نظام التعزيز املتقطل) املستمر(االنتقال من نظام التعزيز الكامل 
ز كل مرة حتدث، وبعدئذ فإا دورياً، وهذا مما جيعل تدريب فإن االستجابة الصحيحة تعزلل

  .)٩٤ص(" االستجابة مقاومة أكثر لظاهرة االنطفاء



 ٤٠

 :تفسري نظرية سكنر للظاهرة

ة دور املثريات الشرطية، فإن استسالم الطالبة للمثريات الشرطية والطبيعيلأشار سكنر  - ١
  .مشكلة اإلعجابمشكالت كثرية، منها يؤدي للوقوع يف 

 كبرياً يف التعزيز املستمر واملنقطع، فهما اًتلعب املعلمة واملنهج كما أشار سكنر دور - ٢
مبثابة مكافئة ذات تأثري نفسي جيد، وهذا يقي الطالبات من مشكلة اإلعجاب اليت تظهر 

رع العادات احلسنة بشكل مستمر داخل املدرسة، وقد يظهر ذلك التعزيز من خالل ز
 .ومتقطع

 سلوكاً شاذاً، وقد أرجع دمشكلة اإلعجاب اليت تقع بني طالبات املرحلة الثانوية تع - ٣
سكنر أي سلوك شاذ إىل البيئة، وعند حدوث تغيري سلوك شخص فال بد من إعادة بناء 

سرية، االضطراب العاطفي يف البيئة األمن أسباب ظهور مشكلة اإلعجاب بيئته، و
  إلشباع الفراغ متنوعةتبحث عن طرقطبيعتها يف تلك املرحلة عاطفية، والطالبة ب

 وتقوم بإشباع عاطفتها ،العاطفي لديها خارج اجلو األسري، فتلجأ إىل البيئة املدرسية
 الذي قد يؤدي ،مشكلة اإلعجاب ومنها ، مشكالت كثريةمما يوقعها يفبطريقة خاطئة، 

  .ا إىل السلوك الشاذ
 

 إن ماسلو رتب احلاجات اإلنسانية على شكل هرم : نظرية ماسلو للحاجات اإلنسانية-٣
 وتتدرج تلك احلاجات ارتفاعاً ،األساسية حلياة اإلنسان متثل قاعدته احلاجات الفسيولوجية

 حيث احلاجات اجلمالية، وتكون تلك احلاجات ملاسلو وفق التقسيم ،قمة اهلرملحىت تصل 
  : بقوله) هـ١٤٢٤(شار إليه النغيمشي التايل كما أ

نظرية التدرج اهلرمي عند ماسلو ينظر فيها إىل اندفاع اإلنسان، وإىل "
أعماله وأنشطته وإشباع متطلباته على شكل هرمي مرتب من األدىن إىل 
األعلى، ومن امللح املهم إىل األقل أمهية وإحلاحاً، فاحلاجات العضوية 



 ٤١

اعدة، وهي أول ما يشبع من احلاجات مث األمن،  القيفوالفسيولوجية تأيت 
مث االنتماء، وتأيت احلاجات والدوافع اجلمالية والتذوقية يف أعلى اهلرم، 

-٧٥ص( "ويندفع هلا اإلنسان بعد سد حاجاته األكثر أمهية يف أدىن اهلرم
٧٦(  .  

  ) : ١-٢(وتتضح تلك احلاجات ملاسلو من خالل الشكل  

        رم ماسلو للحاجات رم ماسلو للحاجات رم ماسلو للحاجات رم ماسلو للحاجات هههه) : ) : ) : ) : ١١١١    ----٢٢٢٢((((   شكل رقم    شكل رقم    شكل رقم    شكل رقم 

        

        

 
 
  
  
  
  
  
  

  
أمهية نظرية ماسلو يف الدافعية، وأثرها يف مناذج الـتعلم          ) هـ١٤٢٦(     ويؤكد نشوايت   

فإدارك اآلباء واملعلمني واملربني حلقيقة هرمية الدوافع اإلنسانية،        " :والعالج اإلنساين، بقوله  
لعديد من األمور اليت جيـب      ل هؤالء   وضرورة إشباع الدوافع ذات املستوى األعلى، يبصر      

  .     )٢١٥ص("مراعاا أثناء تنشئة األطفال وتربيتهم
  :تفسري نظرية ماسلو للظاهرة

ارتفع  ماسلو يرتب احلاجات اإلنسانية حسب أمهيتها من قاعدة اهلرم لرأسه، فكلما  - ١
تكون  وأعلى، وكلما اجته لألسفل وهو القاعدة  للهرم ىيف درجات اهلرم يكون أرق

 )فسيولوجية(حاجات عضوية 

 حاجات األمن 

 حاجات احلب واالنتماء

 حاجات التقدير

 احلاجات
  لتحقيق الذات



 ٤٢

لطالبة يف املرحلة احلاجات اإلنسانية أهم وأكثر إحلاحاً، فمن الضروري أن حيقق ل
 د، كما أن كل حاجة يف اهلرم تع كما أشار إليها ماسلو يف اهلرم،احتياجااالثانوية 

األسرة، (مكملة لألخرى، وإذا مل حيقق إحدى تلك احلاجات داخل املؤسسات التربوية
 ها ومن، يف كثري من املشكالتستصبح الطالبة مهددة للوقوع، ف)املدرسة، اتمع

  .مشكلة اإلعجاب 
وحيتاجها اإلنـسان ليحيـا،    على قاعدة اهلرم عند ماسلو،     احلاجات الفسيولوجية تعد   - ٢

فإن املؤسسات التربوية البد أن تليب هذه احلاجات األساسية، فالطالبة تكـون يف   لذلك
إخل،  لتكون يف حالة عضوية      ...ة من مأكل ومشرب     أشد احلاجة لتلبية حاجاا العضوي    

فإن تقصري املؤسسات التربوية يف توفري تلك احلاجات الضرورية، يؤدي          معتدلة وسوية،   
 ، اإلعجاب  مشكلة ومنهااملشكالت كثري من لوقوع الطالبة يف

جعل ماسلو احلاجة لألمن من أعلى احلاجات وأكثرها إحلاحاً بعد حتقيق احلاجـات              - ٣
 من احلاجات الضرورية واألساسية،     بة لألمن واالستقرار يعد   وية، فإن حاجة الطال   العض

عقلية والوجدانيـة   وذلك يرجع لطبيعة املرحلة العمرية، والتغريات اجلسيمة والنفسية وال        
 فإذا فقدت الطالبة األمن والثقة داخل األسرة، حبثت عنه يف اخلـارج             اليت طرأت عليها  

 .عجابتقع يف شباك اإلقد وهنا 
نتماء واحلب تشكل حاجة وغريزة مهمة كما جعلها ماسلو، وطبيعة          إن احلاجة إىل اال    - ٤

لتجمع والتفاعل مع اآلخرين، فالطالبـة يف   ل امليليل إىل إشباع حاجة احلب و     املاإلنسان  
املرحلة الثانوية يف غاية احلاجة إلشباع دافع احلب واحلنان من األسرة أوالً، ومن بـاقي               

ألخرى ثانياً، فإذا مل تشبع بذلك احلب وتوجه فيه الوجهـة الـصحيحة،             املؤسسات ا 
اضطرت بدافع الغريزة اليت بداخلها إىل إشباعها يف مكان آخر وبشكل خاطئ، فالطالبة             

عتمـاد  اللاليت خيفق والديها يف توفري ما حتتاج إليه من حب ورعاية، تكون أشد ميالً               
اإلعجاب وتعـوض الفقـد      منها مشكالت،   ألصدقاء إلشباع حاجاا، فتقع يف    على ا 

  .العاطفي لديها



 ٤٣

 احلاجة إىل التقدير واالحترام من احلاجات اليت البد من مراعاا واعتبارهـا مـن         تعد - ٥
األمور األساسية للثبات كما وضعها ماسلو، فمن الضروري إشعار الطالبة يف املرحلـة             

تبوئها مكانة مناسبة لنموها، مما يؤثر      الثانوية بالتقدير، وإحساسها بأن البيئة االجتماعية       
 ويدفعها إىل صرف طاقاا واستثمارها بـشكل صـحيح،          ،بشكل كبري على سلوكها   

فالطالبة اليت تفتقد التقدير واالحترام من احمليط حوهلـا تكـون عرضـة للوقـوع يف                
 .اإلعجاب

أا يف تلـك    تأكيد الذات مهم جدا بالنسبة لطالبة املرحلة الثانوية، خاصة و         لاحلاجة   - ٦
املرحلة تعيش حالة من فقدان الذات، تبعاً للتغريات النفسية والعضوية واالجتماعية اليت            

 وحتاول أن تثبت نفسها، فقد تـضل        ،تأكيد ذاا وهويتها  لحتدث هلا، فتسعى جاهدةً     
الطريق الصحيح يف إثبات تلك اهلوية وتأكيد الذاتية، لذا جيب على املؤسسات التربوية             

 فقـدت   ذا املتجهة إىل املنهج اإلسالمي،  فـإ       ،ي لديها الشخصية املؤمنة، القوية    أن تنم 
 إحدى املـشكالت اخلطـرية      يف  مما يوقعها  ،الطالبة ذلك التوجيه نشأت وية مضطربة     

 .  مشكلة اإلعجابومنها
 

ـ ١٤٢٧ (اهتم شيخ اإلسالم ابن تيميـة     :  نظرية التفاضل يف احملبة البن تيمية      -٢  )هـ
 غاية احلب والذل هللا، وحذّر من إعراض القلب وسفره إىل غري حمبته سبحانه              بتوضيح معىن 


�� �� -وتعاىل، فمنه قوله  -: 

طمع العبد يف ربه ورجاؤه له يوجب عبوديته له وإعراض قلبه عن الطلب             "
من غري اهللا والرجاء له يوجب انصراف قلبه عن العبودية هللا ال سيما مـن               

 يرجو اخلالق حبيث يكون قلبه معتمداً إمـا علـى           كان يرجو املخلوق وال   
رئاسته وجنوده وإتباعه ومماليكه وإما على أهله وأصدقائه وإما على أمواله           

وكل من علق قلبه باملخلوقات أن ينصروه أو يرزقوه أو أن يهـدوه             ......
خضع قلبه هلم وصار فيه من العبودية هلم بقدر ذلك وإن كان يف الظـاهر               

دبراً هلم متصرفاً م فالعاقل ينظر إىل احلقـائق ال إىل الظـواهر             أمرياً هلم م  



 ٤٤

فالرجل إذا تعلق قلبه بامرأة ولو كانت مباحة له يبقى قلبه أسريا هلا حتكـم     
فإن أسر القلب أعظم مـن أسـر البـدن          .............. فيه وتتصرف   

إذا واستعباد القلب أعظم من استعباد البدن فإن من استعبد بدنه ال يبـايل              
كان قلبه مترحياً من ذلك مطمئناً بل ميكنه االحتيال يف اخلالص وأمـا إذا              
كان القلب الذي هو امللك رقيقاً مستعبداً متيما لغري اهللا هذا هـو الـذل               

  . واألسر احملض والعبودية ملا استعبد القلب
والعاشق لصورة إذا بقى قلبه متعلقاً ا مستعبداً هلا اجتمع له مـن أنـواع        

ر والفساد ما ال حيصيه إال رب العباد ولو سلم مـن فعـل الفاحـشة                الش
الكربى فدوام تعلق القلب ا بال فعل الفاحشة أشد ضرراً عليه ممن يفعـل       
ذنباً مث يتوب منه ويزول أثره من قلبه وهؤالء يشبهون بالسكارى واانني            

  :كما قيل
  .ىت إفاقة من به سكرانسكران سكر هوى وسكر مدامة     وم                   

  : قالوا              وقد
  عظم مما بااننيأالعشق *   جننت مبن وى فقلت هلم                        

  وإمنا يصرع انون يف احلني*   العشق ال يستفيق الدهر صاحبه                    
 إذا ذاق ومن أعظم أسباب هذا البالء إعراض القلب عن اهللا فإن القلب

طعم عبادة اهللا واإلخالص له مل يكن عنده شيء قط أحلى من ذلك وال 
ألذ وال أطيب واإلنسان ال يترك حمبوبا إال مبحبوب آخر يكون أحب إليه 

وهلذا يكون ... منه فاحلب الفاسد إمنا ينصرف القلب عنه باحلب الصاحل 
 على إتباع قبل أن يذوق حالوة العبودية هللا واإلخالص له تغلبه نفسه

هواها فإذا ذاق طعم اإلخالص وقوى يف قلبه انقهر له هواء بال عالج قال 
فان الصالة ) إن الصالة تنهى عن الفحشاء واملنكر ولذكر اهللا أكرب(تعاىل 

فيها دفع للمكروه وهو الفحشاء واملنكر وفيها حتصيل احملبوب وهو ذكر 
 فان ذكر اهللا عبادة هللا اهللا وحصول هذا احملبوب أكرب من مندفع املكروه

  . وعبادة القلب هللا مقصودة لذاا
ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان من كان اهللا           ( �وىف الصحيح عنه    

ورسوله أحب إليه مما سوامها ومن كان حيب املرء ال حيبه إال هللا ومن كان               
) نار  يكره أن يرجع يف الكفر بعد إذ أنقذه اهللا منه كما يكره أن يلقى يف ال               

فهذا وافق ربه فيما حيبه وما يكرهه فكان اهللا ورسوله أحب إليه مما سوامها              



 ٤٥

وأحب املخلوق هللا ال لغرض آخر فكان هذا من متام حبه هللا فـإن حمبـة                
حمبوب من متام حمبة احملبوب فإذا أحب أنبياء اهللا وأولياء اهللا ألجل قيـامهم              

   .)٦٤-٥٧ص("لغريهمبحبوبات احلق ال لشيء آخر فقد أحبهم هللا ال 
  :تفسري نظرية ابن تيمية للظاهرة

ن هناك  حملّ ولن يكفملئت القلوب مبحبة اهللا سبحانه، وكانت العبودية له وحده، إذا     
اخلاوي من حمبة اهللا هو  للتعلّق بغريه سبحانه، بل ال يشعر اإلنسان بفراغ روحي، فالقلب

ن متاع الدنيا، ولو أخلص اإلنسان حبه هللا  أو أي متاع م، أو صورة،الذي يتعلّق بشخص
  . بغريه سبحانه ملا تعلّق

 فراغ القلب من عبودية اهللا ،- اهللارمحه- كما وصف ابن تيمية ،وهذا حال الطالبة املعجبة
سبحانه، وكوا علقت قلبها مبخلوقة صار فيه شيء من العبودية، بل تكون أسرية، ويصبح 

 لغري اهللا، وهذا هو الذل واألسر احملض والعبودية لغري اهللا  مستعبدا متيماًقلبها  رقيقاً
 وعن كل شيء، فترتكب ،سبحانه، وال تزال مشغولة مبحبوبتها شغالً يصرفها عن عبادة اهللا

 .  بذلك ذنباً عظيماً

واإلعجاب بني الطالبات يرجع إىل ما ذكره ابن تيمية يف عشق الصور، وأن عشقها     
  .نب على العبد حىت يتوب عن ذلكيكون أشد من ضرر الذ

  
  : النظريات يف اإلعالم -٣

مية، قال ا حممد  نظرية التلقيح من النظريات اإلعال: نظرية التطعيم أو التلقيح-
 : بقوله) هـ١٤٢٥(احلضيف، ويصفها 

 .اشتق اسم هذه النظرية وفكرا من فكرة التطعيم ضد األمراض

تأثر على املدى الطويل، ألن التعرض وإن نظرية التطعيم شبيهة مبفهوم ال
املتواصل لبعض ما تبثه وسائل اإلعالم يولد نوعاً من التبلد وعدم 

وإن اجلرعات املتتالية من املفاهيم والقيم اليت نتلقاها من .....اإلحساس،



 ٤٦

وسائل اإلعالم تشبه األمصال اليت حنقن ا لكي تقل، إن مل تنعدم، 
 أجسامنا، فاستمرار تعرضنا ملشاهد العنف قدرة اجلراثيم على التأثري يف

واجلرمية واجلنس، مثال، خيلق لدينا حالة من الالمباالة جتاهها وعدم 
   .)١٩ص(النفور منها 

  :تفسري نظرية التلقيح للظاهرة

     يف ظل االنفجار اإلعالمي الواسع تلعب وسائل اإلعالم دوراً كبرياً يف تكوين املراهقة             
مصادر التربية والتوجيه،  تعد وسائل اإلعالم مصدرا مهما من واجتماعياً، كما ثقافياً ودينياً

  .وهي ذات تأثري كبري على املتلقي، ومبثابة تطعيمات تبقى آثارها لوقت طويل
 من وسائل اإلعالم اآلن تبث ماهو سليب على شكل رسائل متواصلة متتالية، تنبئ    وكثري

ع تكرار تلك الرسائل خيلق لديها حالة من الالمباالة، وعدم بني خفاياها إثارة اجلنس، وم
، ومما يؤجج ةأكثر حتـرراً وجـرأالنفور من تلك األمور، وهذا مما جيعل الطالبة املراهقة 

  . هلا وخمرجاًداخلها مشاعر ثائرة تبحث عن مصرفاً
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                            الدراسات السابقة

احثة للبحث والرجوع إىل دراسات سابقة تتعلق باملشكالت الـسلوكية          سعت الب لقد       
عدد ال بأس به من الدراسات اليت قد ختدم موضـوع           لوالوقاية منها، وقد توصلت الباحثة      

الدراسة، وقد يسر اهللا هلا أن تطلع على العديد من الدراسات السابقة املوجودة مبكتبة األمري               
 فهد الوطنية، واملكتبة الرقمية جبامعة أم القرى، وقد اختارت          سلمان املركزية، ومكتبة امللك   

  .    بينها وبني دراستهااالختالفوضوع الدراسة، وبينت أوجه الشبه وملأقرا 
منها ما يتعلق باملشكالت الـسلوكية،      : وقد قسمت الباحثة الدراسات السابقة إىل قسمني      

كية، اليت تسعى الباحثة لوضع سبل       مشكلة اإلعجاب من أهم املشكالت السلو      لكونوذلك  
  .ن الدراسة تم باجلانب الوقائي للمشكلةأل ؛الوقاية منها، ومنها ما يتعلق باجلانب الوقائي

�%−	
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 ) هـ١٤١٣( دراسة أمرية حممد صديق - ١

  "طر املخدرات رؤية إسالمية لدور بعض املؤسسات التربوية يف الوقاية من خ" بعنوان

لتعرف على مفهوم املخدرات، واإلدمان، واألسـباب الـيت أدت إىل           لدف الدراسة       
الفرد واألسرة واتمع، وإبراز دور     بتعاطيها يف اتمع اإلنساين، ومعرفة األضرار اليت تلحق         

ق ظاهرة إدمان املخدرات، وتقدمي بعض الطـر      لاملؤسسات التربوية اإلسالمية يف التصدي      
والتوصيات التربوية للقضاء على تلك الظاهرة، وقد استخدمت الباحثة املنـهج الوصـفي             
لفحص ظاهرة تعاطي املخدرات، كما جت الباحثة املنهج االستنباطي، مبراجعـة بعـض             

  .اآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، وأقوال السلف مبا خيص املوضوع، 
  :من أهم نتائج الدراسة ما يأيتو

  . وتربيتهم تربية إسالمية،قاية ال تتم إال من خالل غرس اإلميان يف قلوب النشءالو �
ضرورة تاليف قصور بعض املؤسسات يف أداء دورها يف التوعية بأضرار املخدرات، مع              �

 .التركيز على إصالح نظم التعليم، وأجهزة اإلعالم لتقوم بدورها املطلوب
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ملخدرات، وحترميها علـى نطـاق الفـرد،         بأمهية التوعية مبكافحة ا     الناس بعضجهل   �
 . واألسرة، واتمع

  ) هـ١٤١٣( دراسة صاحل بن أمحد الرميي - ٢

 كما يراها التربويون يف املدارس املتوسطة       االحنرافأساليب وقاية الطالب من     " بعنوان  

   ".احلكومية مبدينة الرياض

، االحنـراف ية الطالب مـن     لتعرف على أهم األساليب اإلجرائية لوقا     لدف الدراسة       
ومعرفة درجة أمهية هذه األساليب وإمكانية تطبيقها من وجهة نظر مديري املدارس، ومعرفة          
درجة أمهية هذه األساليب وإمكانية تطبيقها من وجهة نظر املرشدين الطالبيني واملعلمـني،             

هـذه   وجهات نظر املديرين واملرشدين واملعلمـني حـول أمهيـة        اختالفوالتعرف على   
  .األساليب وإمكانية تطبيقها

وتكمن أمهية الدراسة يف نشر الوعي باألساليب الوقائية يف جمال التربية والتعليم وتوجيه                 
االهتمام ا، وفتح اال ملزيد من الدراسات واألحباث اليت تتناول األسـاليب الوقائيـة يف               

يف املدارس حيدد أساليب وقائية ذات      املراحل املختلفة، والسعي لتوفري مرجع موحد للعاملني        
، وقد  االحنرافتساعدهم على وقاية الطالب من      لطبيعة إجرائية ميكن متابعتها وقياس أثرها       

حث، واستخدم االسـتبانة    اختذ الباحث املنهج الوصفي منهجاً للدراسة لتحقيق أهداف الب        
ومرشـدي الطـالب   ة جلمع املعلومات، ويتكون جمتمع البحث من مجيع مديري         أداة رئيس 

% ) ٥٠(ومعلمي املدارس احلكومية املتوسطة مبدينة الرياض، ومت اختيار عينة عشوائية متثل            
  . من املعلمني %) ٥(من جمتمع البحث لكل من املديرين واملرشدين، واختيار 

  : ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

بـني  %) ٥(أظهرت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى              �
  .املديرين واملرشدين واملعلمني حول درجة أمهية األساليب الوقائية
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املديرين واملرشدين واملعلمني حول إمكانيـة              �
 . تطبيق األساليب الوقائية، مما يعين تقارب وجهة نظرهم عن مدى إمكانية التطبيق

ية حسب أمهيتها وإمكانية تطبيقهـا، حيـث يـسعى       ترتيب األساليب الوقائية اإلجرائ    �
املديرين، ( إجياد مرجع موحد لألساليب الوقائية اإلجرائية حسب رأي التربويني          إىل البحث

 ).املعلمني، واملرشدين

 ) هـ١٤١٧( دراسة خليل عبداهللا احلدري -٣

  "التربية الوقائية يف اإلسالم ومدى استفادة املدرسة الثانوية منها"بعنوان

توضيح مفهوم التربية الوقائية، والتعرف على بعض مـصادر التربيـة           لهدفت الدراسة       
الوقائية، وحتديد ااالت اليت ميكن أن تطبق فيها التربية الوقائية، وإعطاء تصور مقترح عن              

  .كيفية استفادة املدرسة الثانوية من التربية الوقائية
 ئياً يصد عن الشر، وإعطاء تصور واضح      ة بناًء وقا  وتكمن أمهية الدراسة يف بناء الشخصي         

عن احلكمة العظيمة من مشروعية احلدود يف اإلسالم، وهذا املوضوع يستفيد منه كل أفراد              
اتمع، وموضوع الدراسة يتطلب من الباحث الوقوف على اآليات واألحاديث وهـدي            

   . فقد استخدم الباحث املنهج االستنباطي،السلف
  :ئج الدراسة ما يأيتن أهم نتاوم

حاجة األمة املسلمة يف كل مؤسسة من مؤسساا على وجـه العمـوم، ومؤسـساا                �
  . من العالج خريبدأ الدفع أسهل من الرفع، والوقايةملالتربوية على وجه اخلصوص 

أن البوابة الكربى اليت منها تستعيد األمة املسلمة جمدها هي بوابة التربية والتعليم عـرب                �
 . وأنشطتها اليت تترىب عليها الناشئة فترة طويلة من العمر، ومناهجها،معلميها

أن األزمات اليت حلت باألمة املسلمة يف كل ميدان من ميادين حياا سببه إمهال جانب                �
 .الوقاية
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أن امليدان التربوي ال ميكن أن يستقل بالتربية وتقف سائر الوسائط التربوية األخـرى               �
 موقف املتفرج، إن مل ميارس بعضها هدم        ه وغريها من  ،ئل اإلعالم  ووسا ، واملسجد ،كالبيت

 .ما يقوم به امليدان التربوي من بناء

أن امليدان التربوي هو أهم ميادين احلياة على اإلطالق، إذ منه يتخرج القائد والعـامل                 �
لدراسة وااهد والطبيب واملهندس والتاجر، مبعىن أن كل أفراد اتمع يتربعون على مقاعد ا            

 . يف هذا امليدان

 ) م٢٠٠٥( دراسة أمحد ضياء الدين حممد -٤

  "أثر التربية الوقائية يف اإلسالم " بعنوان

براز دور التربية الوقائية يف تربية الفرد املسلم، تربية إسالمية وجدانية           إلهدفت الدراسة       
ال العلم، والتربية الشاملة    وروحية، والعمل على إبراز سبق اإلسالم والتربية اإلسالمية يف جم         

 اليت وضعها اإلسالم لتربية الفرد والعناية به،   فرد املسلم، وإيضاح الطرق والوسائل    يف تربية ال  
تلك الوسائل والطرق واألساليب، كذلك     ليف كل ما يتعلق به، ومدى حاجة اتمع املسلم          

هدافها، وإعطاء شخصية اتمع    براز دور التربية الوقائية يف صياغة احلياة وأ       إلتسعى الدراسة   
  .اإلسالمي والفرد املسلم مالحمها املتميزة

وتكمن أمهية الدراسة أا وضعت األساليب الوقائية اليت حتفظ اتمع وتصونه وتقيه من                 
ون  يف شـؤ   ات اخللقية والسلوكية، وقد ركزت الدراسة على التربية الواقية لإلنسان         االحنراف

 اتمع، وقد اتبع الباحث يف دراسته املنهج االستنباطي واملنهج الوصـفي     حياته كلها، أفراد  
  . التحليلي

  :ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

  .أن التربية اإلسالمية تربية وقائية، تشمل يف وقايتها كافة جوانب احلياة اإلنسانية �
وانتشارها وتطهـري  أن التربية اإلسالمية قائمة على األساس الوقائي يف مكافحة اجلرمية،      �

 .النفوس من هذه اجلرائم



 ٥١

أن التربية الوقائية يف اإلسالم تقي الفرد من مزالق األخالق السيئة، واألسرة من التلوث               �
 . األخالقي، واتمع من اجلرائم والتفكك والفساد واالحناللوااليار، والفساد 

ى احلب واخلري والفضيلة من     أن التربية اإلسالمية ضرورة الزمة لقيام جمتمع إسالمي، عل         �
 .خالل تعلّم الوسائل الوقائية من اجلرائم

 ) هـ١٤٢٧( دراسة إبراهيم حممد العيسى – ٥

  "ات السلوكية االحنرافاجلهود التربوية للمدرسة الثانوية يف وقاية الطالب من " بعنوان

وية، والتعرف  عرفة أهم اخلصائص العمرية لدى طالب املرحلة الثان       ماستهدفت الدراسة       
ـ على منهج التربية اإلسالمية يف وقاية الشباب مـن           ات الـسلوكية واملتمثلـة يف      االحنراف

ـ عرفة حجم   مل، كذلك دف الدراسة     )ات اجلنسية وتعاطي املخدرات   االحنراف( ات االحنراف
 كما يرى ذلك الطالب واملعلمـون،       ، وأهم أسباا عند طالب املرحلة الثانوية      ،السلوكية
 اليت تعمل على الوقاية مـن       ،إىل وصف اجلهود التربوية القائمة يف املدارس الثانوية       وتسعى  
ات السلوكية، ومعرفة أمهية تلك اجلهود اليت يكون هلا الدور الكبري يف الوقاية مـن               االحنراف
 الـيت   ،ات السلوكية، وتسعى الدراسة لوضع تصور مقترح للجهود التربوية املمكنة         االحنراف

  .ات السلوكيةاالحنرافوم ا املدرسة الثانوية لوقاية الطالب من ينبغي أن تق
 وتتألف من    ،ولقد مت حتقيق هذه األهداف من خالل استبانة خاصة بالطالب واملعلمني              
ات السلوكية بني طالب املرحلة الثانويـة يف  االحنرافحجم انتشار : األول:  حماور وهي ةثالث

ات السلوكية بني   االحنرافاألسباب اليت تساعد على انتشار      : ايناململكة العربية السعودية، الث   
اجلهود التربوية اليت تقوم ا املدرسة لوقاية الطـالب مـن           : طالب املرحلة الثانوية، الثالث   

 وكون املدرسة تقوم ا، ولقد تكون جمتمع الدراسة         ،ات السلوكية من حيث أمهيتها    االحنراف
 اختيار   مت  مدارس، وقد  ١٠مت اختيار عينة عشوائية بلغت       مدرسة ثانوية حكومية، و    ٩٦من  

 طالب بالطريقـة العـشوائية      ٥١٠تلك املدارس بطريقة عنقودية عشوائية، وقد مت اختيار         
  .البسيطة
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  :ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

كانت أهم األسباب األسرية لالحنراف السلوكي لدى الطالب من وجهة نظر معلمـي              �
من عينـة الدراسـة، مث      % ٦١،١ حسب رأي    ، إمهال األسرة  وطالاة  املرحلة الثانوي 

،  مث جهل األسرة بـالواقع الـذي يعيـشه           %٥٥،٦ حسب رأي    ،التفكك األسري 
  % .٥٢،٣ حسب رأي ،الشباب

: أهم األسباب املدرسية لالحنراف السلوكي من وجهة نظر املعلمني والطـالب هـي             �
من عينـة   % ٥٢،١ حسب رأي    ،سلوكياًضعف رقابة املدرسة على الطالب املنحرفني       

، مث  %٣٩،١ حـسب رأي     ،الدراسة، مث عدم التكافؤ العمري داخل حجرة الدراسـة        
 %.٤٣،١ حسب رأي ،صعوبة املواد الدراسية

يرى أغلبية عينة الدراسة أن جهود املعلمني احلالية فيما يتعلق بوقايـة الطـالب مـن                 �
 ٣،٠٧ -٣،٧٣توسط تـراوح بـني       وذلك مب  ،ات السلوكية متيل إىل الضعف    االحنراف

 . درجات 

يرى أغلبية عينة الدراسة أن جهود اإلرشاد الطاليب احلالية فيما يتعلق بوقاية الطالب من             �
 ٢،٩٥ -٣،٤٤ وذلك مبتوسط تـراوح بـني        ،ات السلوكية ضعيفة إىل حد ما     االحنراف
 . درجة 

وذلك لـصاحل  : السلوكيةات االحنرافأمهية دور املقررات الدراسية يف وقاية الطالب من    �
ات االحنرافاملعلمني، حيث يرى املعلمون أمهية املقررات الدراسية يف وقاية الطالب من            

 . السلوكية بدرجة أكرب من الطالب

وذلك لـصاحل   : ات السلوكية االحنرافأمهية دور النشاط املدرسي يف وقاية الطالب من          �
ـ ي  يف وقاية الطالب من       املعلمني، حيث يرى املعلمون أمهية النشاط املدرس       ات االحنراف

 .السلوكية بدرجة أكرب من الطالب 
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  ) هـ١٤٠٧( دراسة رجاء منري قالجو - ١

دراسة لبعض مشكالت طالبات املدرسة الثانوية للبنات جبـدة ودور التربيـة            " بعنوان  

   ".اإلسالمية يف مواجهتها

سة التعرف على جماالت املشكالت اليت تواجه طالبات املدرسة الثانوية جبدة، استهدفت الدرا
والتعرف على أبرز املشاكل يف كل جمال من ااالت، والتعرف على املشكالت األكثر حدة   
بصفة عامة، وحماولة وضع تصور مبين على األصول واملبادئ التربوية اإلسـالمية لعـالج              

  .نويةمشكالت طالبات املدرسة الثا
املـشكالت  : ولقد مت حتقيق هذه األهداف من خالل استبيان يتألف من مخسة أبعاد وهي            

 ١٨األسرية، الدينية، الدراسية، االقتصادية، والشخصية، ولقد تكون جمتمع الدراسة مـن            
 طالبـة   ٧٥ مدارس، واختيـار     ٧مدرسة ثانوية حكومية، ومت اختيار عينة عشوائية بلغت         

  .جمموع طالبات كل مدرسةبطريقة عشوائية من 

  :ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

املشكالت اليت تعيشها الفتيات سببها التناقضات اليت تعيشها يف أسرا وجمتمعها الذي             �
  .حييطها، وأساسها البعد عن منهج اهللا سبحانه وتعاىل يف التربية والتوجيه

 درجات الطالبات وحتيزهن    من أبرز املشكالت الدراسية عدم عدل املعلمات يف حتديد         �
 .لبعض الطالبات، وعدم االهتمام مبشاكلهن، وعدم التعاون بني األسرة واملدرسة 

 .ن يفهمها وسرعة الغضبملمن املشكالت يف ااالت الشخصية الشعور باحلاجة  �

 وكثـرة   ،من املشكالت األسرية عدم قدرة الطالبة على اإلفضاء ألبويها بكـل شـئ             �
 .يةاملشاحنات العائل

 .أما يف جمال املشكالت االقتصادية عدم القدرة يف التحكم بالنقود �

 ) هـ١٤١٣( دراسة سليمان عمر اخلراشي - ٢
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املشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى طالب املرحلتني الثانوية واملتوسطة         " بعنوان  

   ".مبدينة الرياض

 اليت يعاين منها طالب املـرحلتني       تحديد املشكالت النفسية والتعليمية   لدف الدراسة       
املتوسطة والثانوية يف جماالت احلياة املختلفة، ومعرفة نسبة انتشارها، وحتديد الفروق بـني             
طالب املرحلتني يف املشكالت النفسية والتعليمية، والكشف عن العالقة بـني املـشكالت             

  . النفسية والتعليمية
 واملؤسـسات   اسة يستفيد منها الوالدان واملربون    تقدمي در وتكمن أمهية هذه الدراسة يف          

التربوية أثناء إعداد براجمها، ودراسة تعتمد عليها إدارات اإلرشاد والتوجيه التربوي لطالب            
املرحلتني الثانوية واملتوسطة، وقد استخدم الباحث االستمارة أداة للبحث، وقد تكون جمتمع     

لثانوية مبدينة الرياض، وقد مت اختيـار عينـة         البحث من مجيع طالب املرحلتني املتوسطة وا      
 مـدارس   ة من املدارس، وقد اختار الباحث ثالث      اً طالب ١٥٠٠الدراسة بطريقة عشوائية تبلغ     

  . مدارس متوسطة من كل مركز من املراكز اخلمسةثانوية وثالث
  : ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

م يواجهون إ حيث ، مع اآلخرينناقشة مشكالمملأن هناك حاجة ماسة لدى الطالب      �
 لذلك فهم حيتاجون إىل مـن       ،صعوبات ومشكالت ال يستطيعون التغلب عليها بأنفسهم      

  .يتوىل االستماع إىل مشكالم ليعاوم يف حلها أو التخفيف من آثارها
 وغريهم ، واآلباء،أن املشكالت النفسية اليت توصل إليها الباحث تتطلب وعياً من املربني �
الذين يعملون يف ميدان التعليم، وهذا مما يدعو لضرورة إنشاء عيادات لإلرشاد النفسي             من  

 فتحقق هلم بذلك فرصة     ،تساهم مسامهة فعالة يف بناء السلوك الفردي واالجتماعي للطالب        
 .النمو بشكل سليم

  واملواد ،تتناول الشكوى من املدرسني   % ١٥أن املشكالت التعليمية الشائعة اليت نالت        �
  .  والنظام املدرسي، ووسائل املذاكرة، واالمتحانات،الدراسية



 ٥٥

 ) هـ١٤١٨( دراسة فيصل حممد اهلاجري - ٣

مدى مشاركة أولياء األمور مع املرشد الطـاليب يف احلـد مـن املـشكالت               " بعنوان  

   ".االجتماعية والسلوكية لدى الطالب

 املدرسة ملناقشة أحوال الطالب     لتعرف على استجابة ويل األمر لدعوة     لدف الدراسة        
املدرسية، ومتابعته للمستوى الدراسي، ومعرفته بسلوكيات الطالب داخل وخارج املدرسة،          
ومعرفة أصدقائه، وإشرافه على قضاء وقت الفراغ، والتعرف على مدى تعاون ويل األمر مع              

  .يذها وتنفاملرشد الطاليب يف اقتراح احللول للمشكالت االجتماعية والسلوكية
وتكمن أمهية البحث يف زيادة العناية باملشاركة بني األسرة واملدرسة واالسـتفادة مـن          

نتائج الدراسة يف التخطيط لتدعيم املشاركة بني أولياء األمور واملدرسـة يف احلـد مـن                
املشكالت االجتماعية والسلوكية لدى الطالب يف املرحلة املتوسطة، وقد اختـذ الباحـث             

 االجتماعي للحصول على البيانات عن مشاركة أولياء األمـور مـع املرشـد              منهج املسح 
 ٣٠ة جلمع املعلومات، ويتكون جمتمع البحـث مـن   ، وقد اختذ االستبانة أداة رئيس الطاليب

 مدرسة متوسطة حكومية، وقد اختار الباحـث    ١١٨مرشداً طالبياً، وقد بلغ عدد املدارس       
 املدارس احلكومية مبدينة الرياض، فبلغ حجم العينة        من احلجم الكلي لعدد   % ٢٥عينة متثل   

 ومل يصل منـها     ،، ووزعت االستبانات  ٥٩٠ مدرسة، وقد بلغ عدد عينة أولياء األمور         ٣٠
  . فقط٣٥٠إال 

  : ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

 تفضيل أولياء األمور االعتماد على املدرسة يف حل مشكالت          يرى املرشدون الطالبيون   �
  .الطالب

 اعتماد أولياء األمور على التقرير الـشهري للتعـرف علـى     قرر املرشدون الطالبيون  ي �
 .مستوى الطالب دراسياً



 ٥٦

 على أن عدم تعرف ويل األمر على أصدقاء الطالب يدفعـه            يؤكد املرشدون الطالبيون   �
 .ات األخالقيةاالحنرافللوقوع يف 

هم شراف على كيفية قـضائ    من الطالب لإل   اء األمور على أم يزداد تقرم     يقرر أولي  �
 .ألوقات الفراغ

 لعالج املشكالت   االقتراحاترشد الطاليب الستشارته يف بعض      يتصل أولياء األمور بامل    �
 .االجتماعية والسلوكية لدى الطالب

 ) هـ١٤٢٢( دراسة مشعان ضيف اهللا الشمري  – ٤

ليم العام وأساليب   املشكالت السلوكية الطالبية اليت تواجه إدارات مدارس التع       " بعنوان  

  ".معاجلتها دراسة ميدانية مبنطقة حائل 

لتعرف على املشكالت السلوكية لدى طالب مدارس التعلـيم العـام           لدف الدراسة       
 وجهات نظر أفراد الدراسة اختالفمبنطقة حائل اليت تواجه اإلدارة املدرسية، والتعرف على 

يان األساليب اإلداريـة املناسـبة ملعاجلـة    إزاء حدة املشكالت السلوكية لدى الطالب، وب  
 اخـتالف املشكالت السلوكية لدى الطالب من وجهة نظر أفراد الدراسة، والتعرف على            

  .وجهات نظر أفراد الدراسة إزاء األساليب اإلدارية املناسبة ملعاجلة املشكالت السلوكية
 مـن أخطـر     الـيت تعـد    الطالبية    أمهية املشكالت السلوكية   يفوتكمن أمهية الدراسة       

 ، ألا تسبب إرباكاً للعملية التعليمية داخل املدرسة       ؛املشكالت اليت تواجه اإلدارة املدرسية    
فضالً عن تأثريها السليب على الناحية التحصيلية للطالب، وإذا ما أمهلت قد تستفحل لتسبب              

لي، وقد تكـون    نهج املسح الوصفي التحلي   بل الطالب، وقد استخدم الباحث م     تدمرياً ملستق 
 ووكالؤهـا    املـدارس  ضاء جلنة رعاية السلوك، وهم مـديرو      جمتمع الدراسة من مجيع أع    

ن، والطالب يف مدارس التعليم العام احلكومية التابعة لوزارة املعارف مبنطقة حائل،            واملرشدو
 وكـيالً،   ١٢٥، والـوكالء    مـديراً ١١٩  مدرسة، واملـديرون   ١١٩عدد املدارس   ويبلغ  
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 مرشداً طالبياً، وقد طبقت الدراسة على مجيع أفـراد اتمـع، ومتثـل              ١٢٠ن  واملرشدو
  .االستبانة أداة للدراسة

  : ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

:  يف مدارس منطقة حائل علـى الترتيـب        لسلوكية الطالبية األكثر انتشاراً   املشكالت ا  �
لكتابـة علـى جـدران      إتالف الكتب املدرسية، اإلمهال يف أداء الواجبات املدرسية، ا        

 الطابور الـصباحي    عن أو داخل دورات املياه، التأخر       ، أو الكتب  ، أو األثاث  ،املدرسة
بدون عذر، انتشار الكذب، انتشار األلفاظ غري املهذبة بـني الطـالب، االسـتهزاء              

  . والسخرية من قبل بعض الطالب على زمالئهم
قدير حدة املشكالت الـسلوكية   بني وجهات نظر أفراد الدراسة يف ت       اختالفال يوجد    �

 . نوع التأهيل اختالفب

ات ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسة إزاء حدة           اختالفتوجد   �
 . املؤهل الدراسيختالفاملشكالت السلوكية تبعاً ال

ات ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسـة إزاء           اختالفال توجد    �
 . اخلربة يف جمال العملختالفكالت السلوكية تبعاً الحدة املش

ات ذات داللة إحصائية بني متوسطات استجابات أفراد الدراسـة إزاء           اختالفال توجد    �
 . الدورات يف جمال العملختالفحدة املشكالت السلوكية تبعاً ال

 ) هـ١٤٢٥( دراسة خولة عبداهللا العبدالكرمي - ٥

   ".الجتماعية والنفسية والدراسيةمشكالت املراهقات ا" بعنوان 

لتعرف على املشكالت االجتماعية والنفسية والدراسـية للمراهقـات         لدف الدراسة       
 أـا مرحلـة     مهية الدراسة من مرحلة املراهقة لكوا     السعوديات يف مدينة الرياض، وتنبع أ     

ـ            ا، وتـستطيع   تتعدد فيها املشكالت، مما يستلزم دراسة تلك املشكالت ووضع احللول هل
 ، ألا كشفت هلا بعض املشكالت اليت تواجه الطالبات        ؛املدرسة االستفادة من هذه الدراسة    
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وبالتايل ترسم خططها العالجية وفقاً لتلك املشكالت، وقد استخدمت الباحثة االستبانة أداة          
جلمع املعلومات، وتعتمد هذه الدراسة على منهج املسح االجتمـاعي، ويتكـون جمتمـع              

دراسة من الطالبات السعوديات يف املرحلة املتوسطة يف املـدارس احلكوميـة يف مدينـة               ال
مشال، ( طالبة على مستوى الطبقات األربعة       ٣٨٣الرياض، وقد مت اختيار عينة عشوائية تبلغ        

  ) . جنوب، شرق، غرب
  : ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

بد ، لذلك ال   %٨٣,٣ نسبتهن   لغتتستمتع املراهقات باجللوس مع صديقان حيث ب       �
 وتقنني عالقة الصداقة حبيث ال تكون هي العالقة الوحيدة          ،من اختيار الصحبة الصاحلة   

يف حياة املراهقة، بل ال بد من العالقات األخوية واألبوية،  والـيت تتـيح للمراهقـة                 
  .اكتساب مفاهيم وقيم خمتلفة، كما ختفف من تأثري الصديقات

 يقتنعن بآراء صديقان، فيتوجب على الوالدين حتديد الوقـت          من املراهقات % ٣٥,٣ �
الذي تقضيه ابنتهما مع صديقاا، وحتديد وقت ملشاركة األسرة يف احلوار واملشاركة يف   

 . اختاذ القرارات

 من سؤال املعلمة والتحاور العلين معها يف        املراهقات بصحة نفسية جيدة متكنهن    تتمتع   �
يعانني مـن مـشكلة      % ٢٥,٣ وحوايل ربع العينة     ، %٥٠,٩احلصة الدراسية بنسبة    

 لذلك على املعلمة أن تعمـل علـى         ،اخلجل اليت متنعهن من املناقشة واحلوار يف الفصل       
 .ختليص املراهقة من انفعاالا السلبية اليت تعيق تفاعلها الدراسي

 ) هـ١٤٢٧( دراسة حممد علي فقيهي - ٦

راهقني احملرومني من الرعاية األسرية يف اململكـة        املشكالت السلوكية لدى امل   " بعنوان  

   ".العربية السعودية

لتعرف على أهم املشكالت السلوكية وأكثرها شيوعاً لدى املـراهقني          لدف الدراسة       
 تلك املشكالت السلوكية لدى     اختالفاحملرومني من الرعاية األسرية، والتعرف على مدى        
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ر، والصف الدراسي، واملرحلة التعليمية، واملوقـع اإلداري         متغريات العم  اختالفاحملرومني ب 
 لوصف الظاهرة   اًلدور التربية االجتماعية، وبناًء على تلك األهداف يستخدم الباحث منهج         

وهو املنهج الوصفي، وقد تكون جمتمع الدراسة من مجيع املراهقني احملرومني مـن الرعايـة               
ية يف املرحلتني املتوسطة والثانوية، وقـد اسـتخدم         األسرية، املقيمني بدار التربية االجتماع    
  .الباحث االستبانة أداة جلمع املعلومات

  : ومن أهم نتائج الدراسة ما يأيت

وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري املوقع اجلغرايف، بني املراهقني احملـرومني مـن               �
  .الرعاية األسرية

 حمور مشكالت الـسلوك العـدواين،       وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري العمر يف        �
 .وحمور املشكالت الدينية، أما بقية احملاور فلم يكن هناك فروق ذات داللة إحصائية

وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري املرحلة الدراسية يف حمور مـشكالت الـسلوك               �
ت داللـة  العدواين فقط لصاحل املرحلة الثانوية، أما بقية احملاور فلم تكن هنـاك فـروق ذا             

 .إحصائية 

وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري الصف الدراسي للمرحلة املتوسـطة يف حمـور               �
 .املشكالت الدينية واألخالقية لصاحل الصفني األول والثالث املتوسط

أما املرحلة الثانوية فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية ملتغري الـصف               �
 .الت السلوكية التعليمية فقط لصاحل الصف األول ثانويالدراسي، يف حمور املشك

  
  العالقة بني الدراسة احلالية والدراسات السابقة

 رسالة مقسمة إىل قسمني، قسم يتعلق بالتربية الوقائيـة،          ةعرضت الباحثة إحدى عشر    −
  .وقسم يتعلق باملشكالت السلوكية 
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اسة احلالية مل يسبق عرضـها،  درطالع على الدراسات السابقة تبني للباحثة أن ال       بعد اال  −
 مكملة لبعض البحوث املتعلقـة      أول طرح ملوضع اإلعجاب، فهي تعد      هذه الدراسة    وتعد

 .  باملشكالت السلوكية اليت حبثت من قبل

أمجعت الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية على االهتمام باملشكالت الـيت تـصيب              −
 ، وفقيهي ،  واخلراشي  ،سة احلالية مع دراسة قالجو    الطالب يف مرحلة املراهقة، وتتفق  الدرا      

 .  بدراسة املرحلة الثانوية والعيسىوالشمري

 . تتفق دراسة قالجو و العبدالكرمي مع الدراسة احلالية بتخصيص مدارس البنات بالدراسة −

يف إبراز دور املرشد الطاليب يف الوقاية       والعيسى  تتفق الدراسة احلالية مع دراسة اهلاجري        −
 .حلد من املشكالت السلوكيةوا

تتفق دراسة فقيهي مع الدراسة احلالية يف فقد الرعاية األسرية، مما يؤثر سلباً على مرحلة                −
 .اتاالحنرافاملراهقة، ويوقع يف املشكالت و

ة الرياض فقـط، كمـا       مبدين  والعيسى ري و اخلراشي و العبدالكرمي    طبقت دراسة اهلاج   −
 . لرياض ستطبق الدراسة احلالية مبدينة ا

أمجعت الدراسات السابقة على أمهية التربية الوقائية، فهي اليت حتصن الشخص، وحتفظه             −
ات، والدراسة احلالية تم بدور املدرسـة يف التربيـة          االحنرافمن السقوط يف املشكالت و    

املعلمـة،  (الوقائية من مشكلة اإلعجاب، فإذا حصلت الوقاية التربوية للطالبة من املدرسة            
اخنفضت نسبة الوقوع يف اإلعجاب،     ) سيادرلطالبية، النشاط املدرسي، واملقرر ال    شدة ا املر

 . وتوجه احلب لدى الطالبات إىل احلب احلقيقي وهو حب اهللا تعاىل

ربز دور  املدرسة يف الوقاية    أن كلتيهما ت    والعيسى حلالية مع دراسة صديق   تتفق الدراسة ا   −
زت دراسة صديق مـشكلة تعـاطي املخـدرات،         من مشكالت تظهر يف اتمع، فقد أبر      

 .وأبرزت الدراسة احلالية مشكلة اإلعجاب بني الفتيات يف املدارس الثانوية



 ٦١

تتفق الدراسة احلالية مع دراسة الرميي وحممد على ضرورة نشر الوعي ألمهيـة التربيـة                −
 .الوقائية يف املدارس، ومحايتها من احنراف الطالب ووقوعهم يف املشكالت

تم باملرحلـة الثانويـة      أن كلتيهما     والعيسى الية مع دراسة احلدري    الدراسة احل  تتفق −
 مرحلة خطرية من مراحل احلياة، وتتكون فيها الشخصية، كما أا تنشأ فيها كثري              لكوما

 . من املشكالت إن مل توجه التوجيه السليم
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  .منهج الدراسة −
  .جمتمع الدراسة −
 .عينة الدراسة −
 .أدوات الدراسة −

 .بناء االستبانة والبطاقة املقننة -)     أ
  .قياس صدق االستبانة -)    ب
  .قياس ثبات االستبانة -)    ج

 .إجراءات التطبيق −
  .كيفية التطبيق –) أ
  .األساليب اإلحصائية املستخدمة –)       ب

  
  
  
  



 ٦٣

  هيدمت
يتناول هذا الفصل إيضاحاً ملنهج الدراسة الذي ستطبقه الباحثة، مع توصـيف جمتمـع                  

 والبطاقة املقننة، والتأكـد مـن       ،الدراسة وعينته، مث تعرض أدوات الدراسة وهي االستبانة       
  .صدقها وثباا

  

  :منهج الدراسة: أوال

 ي، الذي يرتبط بوصف ظاهرة     الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي املسح       تستخدما    
دور املدرسة الثانوية يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية من           " معاصرة وهي   

وقد اقتـصرت   " وجهة نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيات        
على مشكلة اإلعجاب عند الطالبات، وتستهدف الدراسة استطالع وجهات نظر طالبات           

صف الثالث ثانوي عام ومعلمات املرحلة الثانوية واملرشدات الطالبيات باملدارس الثانوية           ال
العامة مبدينة الرياض، فمن املناسب استخدام املنهج الوصفي املسحي، كما عرفه العـساف             

نوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب مجيـع أفـراد جمتمـع       " :بأنه) هـ١٤٢٧(
منهم، وذلك دف وصف الظاهرة املدروسة من حيـث طبيعتـها           البحث أو عينة كبرية     

 أو استنتاج األسباب مـثال  ،ودرجة وجودها فقط، دون أن يتجاوز ذلك إىل دراسة العالقة   
  .)١٩١ص("

  :جمتمع الدراسة: ثانياً

  :يتكون اتمع يف هذه الدراسة من 
ابعة لـوزارة   درسة، ت م) ١٣٦(ة الرياض وعددها    مجيع املدارس الثانوية احلكومية مبدين     - ١

عدد املـدارس   ) ١-٣(التربية والتعليم، يف مراكز اإلشراف التربوي، ويوضح اجلدول رقم          
 :يف كل مركز

  



 ٦٤

  )١-٣(جدول رقم                           
 عدد املدارس الثانوية يف مراكز اإلشراف التربوي مبدينة الرياض

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . مبدينة الرياضمركز اإلحصاءات واملعلومات بوزارة التربية والتعليم          * 

  
يف الفصل الدراسي ) األديب/لميالع(مجيع طالبات الصف الثالث ثانوي عام بقسميه  - ٢

طالبة، يف مراكز اإلشراف التربوي مبدينة ) ١٨٧٥٧( وعددهن ،هـ١٤٣٠الثاين من عام 
عدد الطالبات يف ) ٢-٣(الرياض، والتابعة لوزارة التربية والتعليم، ويوضح اجلدول رقم 

 :كل مركز 
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 ١٩    بديعة     مركز ال ١

 ٤    احلرس الوطين ٢

 ٢٢    الروايب ٣

 ١٣    الشفا ٤

 ١٧    النهضة ٥

 ١٨    جنوب ٦

 ١٦    مشال ٧

 ١٤    غرب ٨

 ١٣    وسط ٩

 ١٣٦ א���ع 



 ٦٥

  )٢-٣(جدول رقم 
مراكز اإلشراف التربوي مبدينة ) األديب/ العلمي  (عدد طالبات الصف الثالث ثانوي العام بقسميه

 الرياض
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    א����	�وא?د�	

 ٣٢٣١ ١٣٤٧ ١٨٨٤    مركز البديعة ١

 ٧٢٩ ٣٦٥ ٣٦٤    احلرس الوطين ٢

 ٣٦٦٣ ١٧٢٢ ١٩٤١    الروايب ٣

 ١٦٨٣ ٦٢٨ ١٠٥٥    الشفا ٤

 ٢٢٦٦ ١٠٠٧ ١٢٥٩    النهضة ٥

 ٢٩٧٦ ١٤٢١ ١٥٥٥    جنوب ٦

 ١٤٠٦ ٦٩٦ ٧١٠    مشال ٧

 ١٣٩٢ ٧٠٩ ٦٨٣    غرب ٨

 ١٤١١ ٦٥١ ٧٦٠    وسط ٩

 ١٨٧٥٧ ٨٥٤٦ ١٠٢١١ א���ع 

  . مبدينة الرياضمركز اإلحصاءات واملعلومات بوزارة التربية والتعليم          * 

 
 وعددهن ،ة للبناتمجيع املعلمات واملرشدات الطالبيات يف املدارس الثانوية العام - ٣
تابعة شراف التربوي مبدينة الرياض، ومرشدة، يف مراكز اإل) ١١٨(معلمة، و ) ٤٦٥٣(

عدد املعلمات واملرشدات يف كل ) ٣-٣(لوزارة التربية والتعليم، ويوضح اجلدول رقم 
 :مركز

  
  
 



 ٦٦

  )٣-٣(جدول رقم 
ركز اإلشراف التربوي مبدينة  يف املدارس الثانوية التابعة ملعدد املعلمات واملرشدات الطالبيات

   الرياض
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 ١٥ ٧٠٤    مركز البديعة ١

 ٣ ١٢٢    احلرس الوطين ٢

 ١٧ ٨٤٧    الروايب ٣

 ١٣ ٣٧٣    الشفا ٤

 ١٨ ٦١٤    النهضة ٥

 ١٠ ٥٩٧    جنوب ٦

 ١٤ ٥٠٤    مشال ٧

 ١٥ ٤٣٩    غرب ٨

 ١٣ ٤٥٣    وسط ٩

 ١١٨ ٤٦٥٣ א���ع 

  . مبدينة الرياضمركز اإلحصاءات واملعلومات بوزارة التربية والتعليم          * 

  
 :عينة الدراسة: ثالثاً

  :من جمتمع الدراسة على النحو اآليتقامت الباحثة بأخذ عينة 
 من جمتمع %)٤ (فقد وزعت الباحثة ،عينة طبقية عشوائية من جمتمع الدارسة-١

وقد مت تطبيق الدراسة على %) ٣(بانة، رجع منها مكتمالً  است٧٥٢ وعددهن الدراسة،
  )٤- ٣(، كما هو موضح باجلدول رقم لة املكتمالعينة

  



 ٦٧

  )٤-٣(جدول رقم                            
  اليت طبقت عليها الدراسةعينة الطالبات                   

 عينة عشوائية  جمتمع الدراسة

٥٦٤ ١٨٧٥٧ 

  
كما هو %) ٢(ئية من جمتمع الدارسة وحجم العينة بالنسبة للمعلمات عينة طبقية عشوا - ٢

  )٥-٣(موضح باجلدول رقم 
  

  )٥-٣(جدول رقم                             
  علمات اليت طبقت عليها الدراسةعينة امل                   

 %٢عينة عشوائية بنسبة  جمتمع الدراسة

٩٤ ٤٦٥٣ 

  
تمع الدارسة وحجم العينة بالنسبة للمرشدات الطالبيات عينة طبقية عشوائية من جم - ٣
  )٦- ٣(كما هو موضح باجلدول رقم %) ٩(
 

  )٦-٣(جدول رقم                             
 رشدات الطالبيات اليت طبقت عليها الدراسةعينة امل             

 %٩عينة عشوائية بنسبة  جمتمع الدراسة

١١ ١١٨ 

  
  
  
  



 ٦٨

  :لدراسةأدوات ا: رابعاً
  : بناء االستبانة والبطاقة املقننة  ) أ
ت الباحثة أن بناًء على طبيعة البيانات املراد مجعها، وعلى املنهج املتبع يف الدراسة، رأ    

مة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي االستبانة والبطاقة للمعلمات ءاألدوات األكثر مال
 : علىواملرشدات، وعلى ذلك صممت الباحثة األدوات معتمدةً

  .الدراسات السابقة اليت تناولت جهود املدرسة يف الوقاية من املشكالت السلوكية - ١
 واملقرر ، واملرشدة الطالبية،الدراسات السابقة املتعلقة مبدى مشاركة كل من املعلمة - ٢

 .ات واملشكالت السلوكية االحنراف والنشاط الطاليب يف تاليف ،الدراسي

 .   اإلطار النظري - ٣

 : أداة االستبانة على النحو اآليتوكان تصنيف
  :عبارة مقسمة على أربعة حماور وهي) ٥٢(املتغريات األساسية للدراسة، وتتكون من  −

إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة : احملور األول       _ 
 .عبارة) ١٦(الثانوية، ويشتمل على 

ملرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات إسهام ا: احملور الثاين         _ 
  .عبارة ) ١٤(املرحلة الثانوية، ويشتمل على 

إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات : احملور الثالث         _ 
  .عبارات ) ١٠(املرحلة الثانوية، ويشتمل على 

رر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات إسهام املق: احملور الرابع         _ 
  .عبارة) ١٢(املرحلة الثانوية، ويشتمل على 

وتقابل كل عبارة من العبارات يف احملاور مقياس ليكرت اخلماسي الذي حيمل العبارات     
  :التالية 
  .موافق متاماً - ١
 .موافق - ٢
 .غري موافق - ٣
 .غري موافق متاماً - ٤



 ٦٩

 .ليس يل رأي - ٥
 :ها إحصائياً وهي على النحو اآليتمن عبارات املقياس هلا درجة لتتم معاجلتوكل عبارة     

درجات، غري موافق متاماً ) ٣(درجات، غري موافق ) ٤(درجات، موافق ) ٥(موافقة متاماً 
  .درجة واحدة ) ١(درجتان، ليس يل رأي ) ٢(

  :البطاقة املقننة على النحو اآليتوكان تصميم 
، وبعد تلقي املالحظات )٥(ورا األولية كما يف ملحق وضعت البطاقة يف ص    

، وقد وزعت البطاقة )٦( يف صورا النهائية كما يف ملحق بطاقةوالتوجيهات وضعت ال
: على معلمات ومرشدات املرحلة الثانوية، وقد اشتملت البطاقة على بيانات أولية وهي

) ٨( البطاقة من وتكونت) لتخصصاملؤهل، وعدد سنوات اخلربة يف التعليم الثانوي، وا(
  . مفتوحات ، ومخسأسئلة منها ثالث مغلقات

  
  : الصدق والثبات الستبانة الدراسة -)ب

  :سوف تطبق الباحثة يف دراستها استبانة مكونة من أربعة حماور وهي 
 .حمور إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات.١
 .ية للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالباتحمور إسهام املرشدة الطالب.٢
 .حمور إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات.٣
  حمور إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات.٤

وذلك ملعرفة الدور التربوي للمدرسة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة 
  .ثانوية ال

  :( Validity )قياس الصدق :  أوال
التأكد من أا سوف تقيس ما أعدت  ":أنهبصدق االستبانة ) هـ١٤٢٧(عرف العساف 
كما يقصد بالصدق مشول االستبانة  لكل العناصر اليت جيب أن ، )٣٦٩ص("من أجل قياسه

، حبيث تكون ى أخرحتتويها الدراسة من ناحية، وكذلك وضوح فقراا ومفرداا من ناحية
  :، وقد قامت الباحثة بالتأكد من صدق األداة من خاللمفهومة ملن يستخدمها

  



 ٧٠

  : )الصدق الظاهري ( صدق احملكمني  -١
عبارة، وتشتمل على أربعة حماور، وللتأكد من الصدق ) ٥٢(    حتتوي االستبانة على 

ولية، انظر ملحق رقم الظاهري لتلك العبارات يف كل حمور مت وضع األداة يف صورا األ
، ومت توزيعها على عدد من أعضاء هيئة التدريس جبامعة اإلمام حممد بن سعود )١(

اإلسالمية، وأعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك سعود، وأعضاء هيئة التدريس جبامعة 
، وذلك للتأكد من )٢(حمكماً، انظر امللحق رقم ) ١٣(القصيم، وقد بلغ عدد احملكمني 

ها لكل حمور من احملاور األربعة، وبعد مجع ئوح كل عبارة، وأمهيتها، ومدى انتمامدى وض
املالحظات والتعديالت اليت اقترحها احملكمون، قامت الباحثة بإجراء التعديالت، وحذف 

االستبانة يف ) ٤(، ويوضح امللحق رقم )٣(، انظر ملحق رقم وإضافة بعض العبارات
 . صورا النهائية 

  
  :االتساق الداخلي لعبارات االستبانة صدق . ٢

بعد التأكد من الصدق الظاهري الستبانة الدراسة، قامت الباحثة بتطبيقها ميدانياً على     
طالبة من طالبات مدارس املرحلة الثانوية العامة مبدينة ) ١٠٠(عينة استطالعية مكونة من 

داخلي لعبارات حماور االستبانة، الرياض، ومت حساب معامل ارتباط بريسون ملعرفة الصدق ال
حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات احملاور األربعة بالدرجة 
الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة، كما يوضح ذلك اجلداول التالية، وقد مت تقريب 

  : األرقام إىل أقرب رقمني عشريني لالختصار 
  
  
  
  
  
  
  



 ٧١

  )٧-٣(جدول       
  : بالدرجة الكلية للمحور  للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: ارتباط عبارات احملور األول

 قيمة االرتباط عبارات احملور

  .تنمي املعلمة لدى الطالبات تقوى اهللا واملخافة منه يف السر والعلن. ١
لة  تناقش املعلمة املشكالت السلوكية اليت تتعلق بطبيعة النمو يف املرح٢

  .الثانوية
  .وتنهى عنهتتحدث املعلمة عن أخطار الوقوع يف اإلعجاب . ٣
حتاول املعلمة اكتشاف مشكلة اإلعجاب عند الطالبات بأسلوب . ٤

  .تربوي
حترص املعلمة على إشراك الطالبات بإبداء آرائهن حول أسباب . ٥

  .الوقوع يف اإلعجاب
يد لوسائل التقنية  تتناقش املعلمة مع الطالبات حول االستخدام اجل٦

  .احلديثة
تقوم املعلمة بتوظيف تطبيقات بعض املقررات الدراسية يف الوقاية من . ٧

  .مشكلة اإلعجاب
  .ترشد املعلمة الطالبات إىل اختيار الصحبة الصاحلة. ٨
  .حترص املعلمة على العدل يف التعامل بني الطالبات . ٩

  .ه مما يؤدي لالفتتان اتتجمل املعلمة يف املدرسة بشكل مبالغ في. ١٠
  تبني املعلمة للطالبات الفرق بني احلب يف اهللا واإلعجاب. ١١
  املعلمة قدوة حسنة يقتدي ا الطالبات يف سلوكها وتصرفاا.١٢
  توضح املعلمة للطالبات مراحل الوقوع يف اإلعجاب بأسلوب تربوي. ١٣
ات وكيف سعني تشري املعلمة إىل مناذج من حياة املؤمنات الصاحل. ١٤

  إىل رقي أخالقهن
  جتيب املعلمة الطالبات عن تساؤالن اخلاصة باإلعجاب. ١٥
 .ِذب املعلمة مشاعر الطالبة املعجبة ا. ١٦

٠,٨٩*    
٠,٨٤*    
  
٠,٨٢*    
٠,٧٥*    
  
٠,٩١*    
  
٠,٨٧*    
  
٠,٩١*    
  
٠,٩٢*    
٠,٨٩*    
٠,٩٢*    
٠,٨٧*    
٠,٨٥*    
٠,٨٠*    
٠,٨٩*    
  
٠,٨٣*    

    ٠,٨٤*  

    . فأقل٠،٠٥معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند * 
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  )٨-٣(جدول  
 بالدرجة الكلية  للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املرشدة الطالبية: ارتباط عبارات احملور الثاين

  :للمحور 

 قيمة االرتباط عبارات احملور

لة الثانوية توضح املرشدة الطالبية للطالبات خصائص النمو للمرح. ١
  لوقايتهم يف تلك املرحلة من الوقوع  يف اإلعجاب

  تؤكد املرشدة الطالبية على الطالبات االلتزام بالسلوك اإلسالمي. ٢
 تساعد املرشدة الطالبية يف القضاء على مشكلة اإلعجاب عند  .٣

  الطالبات
    توعي املرشدة الطالبية الطالبات خبطورة الوقوع يف اإلعجاب.٤
  اعد املرشدة الطالبية الطالبات يف التعرف على إمكانان وقدران تس.٥
 تتعرف املرشدة الطالبية يف بداية كل عام على الظروف االجتماعية .٦

  للطالبات
  تعقد املرشدة الطالبية جلسات فردية للطالبات املعجبات.٧
  .تسعى املرشدة الطالبية الكتشاف الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب.٨
تقدم املرشدة الطالبية برامج إرشادية حتذر من خطر اإلعجاب والوقوع .٩
  فيه
متتلك املرشدة الطالبية املعلومات الكافية للمناقشة يف موضوع .١٠

  اإلعجاب
  تتناقش املرشدة الطالبية مع الطالبات يف موضوع اإلعجاب.١١
  تتابع املرشدة الطالبية حاالت اإلعجاب عند الطالبات.١٢
تقدم املرشدة الطالبية ورش عمل للطالبات دف إىل وقايتهن من .١٣

  الوقوع يف اإلعجاب
تربز املرشدة الطالبية اجلوانب اإلجيابية للطالبات الواقعات يف .١٤

  على التخلص من اإلعجاباإلعجاب ملساعدن

٠,٩١*    
  
٠,٩٣*    
٠,٨٧*    
  
٠,٨٥*    
٠,٨١*    
٠,٨١*    
  
٠,٨٢*    
٠,٨٩*    
٠,٩١ *   
  
٠,٨٨*    
  
٠,٨٧*    
٠,٩٠*    
٠,٨٦*    
  
٠,٨٩*    
 

  
  . فأقل٠،٠٥معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند * 

  
  



 ٧٣

  )٩-٣(جدول 
 بالدرجة الكلية  للوقاية من مشكلة اإلعجاب إسهام النشاط املدرسي:ارتباط عبارات احملور الثالث 

  :لكل حمور 

 قيمة االرتباط عبارات احملور

املدرسي إىل حماضرات وبرامج ومسابقات تتناول الوقاية يفتقر النشاط . ١
  من اإلعجاب عند الطالبات

   األنشطة املدرسية اليت جتذب الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب قليلة.٢
   يشبع النشاط املدرسي احلاجات وامليول لدى كثري من الطالبات.٣

 يف الوقاية من  تشارك الطالبات يف إعداد األنشطة املدرسية اليت تسهم.٤
  مشكلة اإلعجاب

   تسهم األنشطة املدرسية يف استثمار وقت فراغ الطالبات.٥
  ينمي النشاط املدرسي القيم واألخالق السليمة يف نفوس الطالبات. ٦

  .جه النشاط املدرسي الطاقات واإلبداع لدى الطالبات يو.٧
   بآداب اإلسالم يقوم النشاط املدرسي بإعداد املواطنة الصاحلة امللتزمة.٨
   يربز النشاط املدرسي أخطار اإلعجاب احلسية واملعنوية بني الطالبات.٩

  يعمق النشاط املدرسي روح االنتماء لألسرة واتمع.١٠

٠,٩٣*    
  
٠,٩١*    
٠,٨٩*    
٠,٨٤*    
  
٠,٩٤*    
٠,٩٥*    
٠,٨٧*    
٠,٨٥*   
٠,٨٢*   
٠,٩٠*   

  
  . فأقل٠،٠٥معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند * 
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  )١٠-٣(جدول 
 بالدرجة الكلية لكل  للوقاية من مشكلة اإلعجاب إسهام املقرر الدراسي:ارتباط عبارات احملور الرابع 

  :حمور 

 قيمة االرتباط عبارات احملور

حيتوي املقرر الدراسي على موضوعات تتعلق باملشكالت اليت تواجه . ١
  طالبات املرحلة الثانوية

 يهتم املقرر الدراسي بتوضيح خصائص املرحلة الثانوية للطالبات .٢
  ليتجاوزن تلك الفترة احلرجة

  .    يربز املقرر الدراسي للطالبات موقف اإلسالم من الوقوع اإلعجاب.٣
  
   يسهم املقرر الدراسي بتأصيل القيم واألخالق يف نفوس الطالبات.٤
سهم يف وقاية الطالبات من  حيتوي املقرر الدراسي على موضوعات ت.٥ 

  .الوقوع يف اإلعجاب
   يسهم املقرر الدراسي يف توجيه العاطفة لدى الطالبات توجيهاً سليماً.٦
ينمي املقرر الدراسي لدى الطالبات القيم اإلميانية اليت حتصن من . ٧

  .مشكلة اإلعجاب
   يسهم املقرر الدراسي بتأصيل الثقة يف نفوس الطالبات.٨
  سري النساء املؤمنات الصاحلاتقرر الدراسي على  يركز امل.٩

   يساعد املقرر الدراسي يف الوقاية من اإلعجاب بني الطالبات.١٠
   يساعد املقرر الدراسي يف التوعية بتوجيه العواطف حلب اهللا تعاىل.١١
 يؤكِّد  املقرر الدراسي على مصاحبة األخيار. ١٢

٠,٨٣*    
  
٠,٨١*    
  
٠,٨٩*    
  
٠,٨٤*    
٠,٨٢*    
  
٠,٨٩  *    
٠,٨٨*    
  
٠,٨٤*    
٠,٧٩*    
٠,٨٧*    
٠,٩٠*    
٠,٨٩*   

  

  . فأقل٠،٠٥معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند * 

   

  



 ٧٥

أن قيم معامالت ) ١٠-٣(و ) ٩- ٣(و ) ٨-٣(و ) ٧- ٣(وتوضح نتائج اجلداول     
ا عند  وكلها كانت موجبة ودالة إحصائي،)٠,٩٥( و  ) ٠,٧٥( االرتباط تراوحت بني 

فأقل ،  ويفسر ذلك وجود عالقة ارتباط موجبة ودالة إحصائيا  ) ٠,٠٥( مستوى الداللة 
بني إجابات الطالبات على كل عبارة وإمجايل اإلجابات جلميع عبارات كل حمور من 
احملاور األربعة  الستبانة الدراسة، مما يدل ذلك على صدق احملتوى و املضمون لعبارات 

  . التساق العبارة مع حمورها اًألداة الدراسة، أي أن هناك صدقاحملاور األربعة 

  
   :(Reliability )قياس الثبات : ثانيا 
التأكد من اإلجابة ستكون واحدة "  ثبات االستبانة أنه )هـ١٤٢٧ (عرف العساف    

ولقياس مدى ثبات استبانة . )٣٦٩ص("تقريباً لو تكرر تطبيقها على األشخاص ذام 
  . ، استخدمت الباحثة معامل ألفا كرونباخ للتأكد من ثبات األداة املستخدمة الدراسة

  
  : ثبات استبانة الدراسة -١

نتائج معامالت ألفا كرونباخ لقياس ثبات عبارات حماور ) ١١-٣(يوضح جدول     
ينة التحليل ألداة الدراسة  املطبقة على عينة الدراسة من طالبات املدارس الثانوية العامة مبد

  .الرياض 
ثبات عبارات حماور أداة الدراسة لعينة الطالبات باملرحلة ): ١١-٣(      جدول 

  :الثانوية 
  

 حماور األداة

  عدد

  العبارات

معامل ألفا 

 كرونباخ

   للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: أوال 
  اإلعجاب  للوقاية من مشكلةإسهام املرشدة الطالبية :ثانيا 
   للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام النشاط املدرسي :ثالثا 
  للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املقرر الدراسي :رابعا

١٦  
١٤  
١٠  
١٢ 

٠,٨٨  
٠,٨٩  
٠,٩٠  
٠,٨٧  



 ٧٦

وتبني نتائج اجلدول السابق ارتفاع معامالت ألفا كرونباخ لثبات عبارات حماور أداة     
مة بالرياض، مبا يدل على أن هذه العبارات املكونة الدراسة لعينة طالبات املدارس الثانوية العا

حملاور أداة الدراسة تعطي نتائج مستقرة وثابتة وال تتغري يف حالة إعادة تطبيق هذه األداة على 
  .الطالبات، وبالتايل توجد طمأنينة جتاه حتليل بيانات أداة حماور الدراسة 

  :إجراءات التطبيق: خامساً
  :كيفية التطبيق -١

د أن تأكدت الباحثة من ثبات االستبانة وصدقها، وحصلت علـى موافقـة إدارة                   بع
اإلشراف التربوي بالرياض على تطبيق األداة على عينة الدراسة، قامت الباحثـة بتوزيـع              

  .هـ١٤٣٠ -هـ ١٤٢٩االستبانة والبطاقة على أفراد العينة يف الفصل الدراسي الثاين لعام 
 وبالتعاون مع   ،فراد العينة شخصياً  ألل االستبانات والبطاقات         وقد قامت الباحثة بإيصا   

بعض املعلمات يف املدارس واملوجهات التربويات يف مراكز اإلشراف التربـوي، تابعـت             
اسـتبانة،  ) ٥٦٤(الباحثة عملية مجع االستبانات والبطاقات إىل أن حصلت الباحثة علـى            

  .البيةبطاقة للمرشدة الط) ١١(بطاقة للمعلمة، و) ٩٤(و
 : األساليب اإلحصائية املستخدمة-ب

لتحقيق أهداف الدراسة وحتليل البيانات اليت مت جتميعها، فقد مت استخدام العديد من     
وقد ، )SPSS(األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام احلزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

  : وهيقامت الباحثة باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية
، ولتحديد طول خاليا مقياس ليكرت وإدخاهلا   مت ترميز البيانات إىل احلاسب اآليل - أ

، مث تقسيمه على عدد )٤=١-٥(اخلماسي املستخدم يف حماور الدراسة، مث حساب املدى 
بعد ذلك مت إضافة ) ٠,٨٠=٥/٤(خاليا املقياس للحصول على طول اخللية الصحيح أي 

 وذلك لتحديد ،)أو بداية املقياس وهو الواحد الصحيح( املقياس قل قيمة يفألهذه القيمة 
  :احلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا كما يأيت

حنو كل ) ليس يل رأي( فإنه ميثل نسبة ،)١,٨٠-١(إذا كان املتوسط احلسايب من  - ١
 . اجلزء املراد قياسه اختالفعبارة ب



 ٧٧

) غري موافق متاماً( فإنه ميثل نسبة ،)٢,٦٠- ١,٨١(إذا كان املتوسط احلسايب من  - ٢
 . اجلزء املراد قياسه اختالفحنو كل عبارة ب

حنو ) غري موافق( فإنه ميثل نسبة ،)٣,٤٠-  ٢,٦١(إذا كان املتوسط احلسايب من  - ٣
 . اجلزء املراد قياسه اختالفكل عبارة ب

حنو كل ) قمواف( فإنه ميثل نسبة ،)٤,٢٠- ٣,٤١(إذا كان املتوسط احلسايب من  - ٤
 . اجلزء املراد قياسه اختالفعبارة ب

حنو ) موافق متاماً( فإنه ميثل نسبة ،)٥,٠٠-  ٤,٢١(إذا كان املتوسط احلسايب من  - ٥
 . اجلزء املراد قياسه اختالفكل عبارة ب

 وحتديد استجابات أفرادها ،مت حساب التكرارات والنسب املئوية ملفردات الدراسة  -  ب
 .جتاه كل عبارات االستبانة

 Pearson Correlationمعامل ارتباط بريسون   -  ت

Coefficient) ( ،بني درجة كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه
 ).الصدق البنائي(وذلك لتقدير االتساق الداخلي ألداة الدراسة 

 .، لقياس ثبات أداة الدراسةAlpha Cronbach )(معامل ألفا كرونباخ   -  ث
، وذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو اخنفاض استجابات )Mean(املتوسط احلسايب  -  ج

أفراد الدراسة على كل عبارة من عبارات متغريات الدراسة األساسية، مع العلم بأنه يفيد 
 . يف ترتيب العبارات حسب أعلى متوسط حسايب

وذلك ملعرفة مدى ) Weighted Mean) (املرجح(املتوسط احلسايب املوزون   -  ح
متوسط متوسطات (ة فراد الدراسة على احملاور الرئيست أارتفاع أو اخنفاض استجابا

 .، مع العلم بأنه يفيد يف ترتيب احملاور حسب أعلى متوسط موزون مرجح)العبارات
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  :عرض نتائج الدراسة وتفسريها
 من طالبات الصف ٥٦٤لتحقيق أهداف الدراسة مت توزيع االستبانات على عينة قدرها     

الثالث باملرحلة الثانوية للتعرف على الدور التربوي للمدرسة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند 
 وتشمل االستبانة جمموعة العبارات اليت حتتويها حماور الدراسة ،طالبات الصف الثالث ثانوي

ة وهى حمور إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات، وحمور إسهام األربع
املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات، وحمور إسهام النشاط املدرسي 
للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات، وحمور إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة 

 عينة من املعلمات واملرشدات الطالبية قدرها ى كما مت توزيع بطاقة عل،طالباتاإلعجاب عند ال
 ، وتشمل هذه البطاقة جمموعة من البيانات األولية وجمموعة من مرشدة طالبية ١١ معلمة و ٩٤

عرفة واقع مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة الثانوية ملاألسئلة املغلقة واملفتوحة، واليت دف 
 وكذلك أهم التدابري املقترحة من وجهة نظر املعلمات ،املدرسة ملعاجلة هذه املشكلةوجهود 

 وسوف يتم عرض وتفسري لنتائج حتليل بيانات ،واملرشدات الطالبية للوقاية من هذه املشكلة
 استبانة الطالبات أوالً ، مث عرض نتائج حتليل بيانات بطاقة املعلمات واملرشدات الطالبية ثانياً

   . سريهاًوتف
  :نتائج حتليل بيانات عينة الطالبات  : أوال 
 واملرشدة ،وتشمل هذه البيانات عبارات حماور الدراسة األربعة اليت تتعلق بإسهام املعلمة    

 واملقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات ، والنشاط املدرسي،الطالبية
 نتائج حتليل  البيانات ينة الطالبات، وفيما يأيت وذلك من وجهة نظر عالصف الثالث ثانوي

  .للمحاور األربعة 
  :إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب بني الطالبات :  احملور األول -١

التكرارات والنسب املئوية لدرجات موافقة عينة الدراسة من ) ١٢-٤(يبني اجلدول رقم     
 إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات الصف الثالث ثانوي لعبارات حمور

الطالبات ، وكذلك املتوسط احلسايب موع نسب درجات املوافقة لكل عبارة من عبارات 
  .احملور ، باإلضافة إىل املتوسط العام إلمجايل عبارات احملور 



 ٨٠

  )١٢-٤(جدول رقم                                    
  علمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر الطالبات               إسهام امل

  %نسب درجات املوافقة 
  ليس يل رأي  غري موافق متاما  غري موافق  موافق  موافق متاما

  
  فقرات احملور

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  
املتوسط 
  احلسايب

تنمي املعلمة لدى . ١
الطالبات تقوى اهللا 

واملخافة منه يف السر 
  .والعلن

  
٢٤١  

  
٤٢,٧  

  
٢٩٥  

  
٥٢,٣  

  
١٤  

  
٢,٥  

  
١٤  

  
٢,٥  

  
-  

  
-  

  
٤,٤٠  

ــة .٢ ــاقش املعلم  تن
املشكالت الـسلوكية   
اليت تتعلق بطبيعة النمو    

  يف املرحلة الثانوية

  
١٠٦  

  
١٨,٧  

  
٢١٠  

  
٣٧,٣  

  
١٤٣  

  
٢٥,٤  

  
٨٨  

  
١٥,٦  

  
١٧  

  
٣  

  
٣,٥٣  

 تتحدث املعلمة عن    .٣
ــوع يف  ــار الوق أخط

  .وتنهى عنهاإلعجاب 

  
٢٢١  

  
٣٩,١  

  
٢١٤  

  
٣٧,٩  

  
٧٥  

  
١٣,٤  

  
٤٤  

  
٧,٨  

  
١٠  

  
١,٨  

  
٤,٠٥  
  
  

ــة  .٤ ــاول املعلم حت
ــشكلة  ــشاف م اكت
اإلعجاب عند الطالبات   

  بأسلوب تربوي

  
١٣٨  

  
٢٤,٤  

  
١٧٨  

  
٣١,٦  

  
١٠٢  

  
١٨  

  
٩٥  

  
١٧  

  
٥١  

  
٩  

  
٣,٤٥  

حترص املعلمة على .٥
إشراك الطالبات بإبداء 
آرائهن حول أسباب 
  .الوقوع يف اإلعجاب

  

  
٢٣٧  

  
٤٢,١  

  
١٨٨  

  
٣٣,٣  

  
٥٨  

  
١٠,٢  

  
٦٦  

  
١١,٧  

  
١٤  

  
٢,٥  

  
٤  

  
  
  
  



 ٨١

  )١٢-٤(تابع جدول رقم                                     
  إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر الطالبات

تتناقش املعلمة مـع    .٦
ــول   ــات ح الطالب
ــد  ــتخدام اجلي االس

  لوسائل التقنية احلديثة

  
١٨٦  

  
٣٣  

  
٢٣٥  

  
٤١,٧  

  
٥٨  

  
١٠,٣  

  
٤١  

  
٧,٣  

  
٤٣  

  
٧,٧  

  
٣,٨٥  

ــة  .٧ ــوم املعلم  تق
بتوظيــف تطبيقــات 
ــررات   ــض املق بع
الدراسية يف الوقاية من    

  مشكلة اإلعجاب

  
٨٨  

  
١٥,٦  

  
١٥٠  

  
٢٦,٦  

  
١٦٧  

  
٢٩,٦  

  
١٢٠  

  
٢١,٢  

  
٣٩  

  
٦,٩  

  
٣,٢٣  

ترشد املعلمة . ٨
الطالبات إىل اختيار 

  .الصحبة الصاحلة

  
٢٤٣  

  
٤٣  

  
٢٢١  

  
٣٩,٢  

  
٥٩  

  
١٠,٥  

  
٣١  

  
٥,٥  

  
١٠  

  
١,٨  

  
٤,٢٥  

 حترص املعلمة على    .٩
العدل يف التعامل بني     

  الطالبات

  
٢٢٢  
  

 
٣٩,٣ 
  

  
١٤٣  

 
٢٥,٣  

  
٩٠  

 
١٦  

  
١٠٢  

 
١٨  

  
٧  

 
١,٣  

  
٣,٨٣  

 تتجمل املعلمـة    .١٠
يف املدرســة بــشكل 
مبالغ فيه مما يـؤدي     

  .لالفتتان ا

  
٥٢  

 
٩,٢  

  
٦٧  

 
١١,٨  

  
٢٥٨  
  

 
٤٥,٧  

  
١٥٦  

 
٢٧,٧  

  
٣٢  

 
٥,٧  

  
٢,٩١  

ــة .١١ ــبني املعلم ت
للطالبات الفرق بـني    
ــب يف اهللا  احلـــ

  واإلعجاب

  
٢٨٢  

 
٥٠ 

  
١٩٣  

 
٣٤,٣ 

  
٤١  

 
٧,٣ 

  
٢١  

 
٣,٧ 

  
٢٧  

 
٤,٧ 

  
٤,٢١  

  
  
  
  
  
  



 ٨٢

  

  )١٢-٤(تابع جدول رقم                                         
  إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر الطالبات     

ة  املعلمة قـدو   .١٢
حسنة يقتـدي ـا     
الطالبات يف سلوكها   

  وتصرفاا

  
١٩٧  

  
٣٥  

  
١٨٢  

  
٣٢,٢  

  
٧٥  

  
١٣,٣  

  
١٠٢  

  
١٨  

  
٨  

  
١,٥  

  
٣,٨١  

 توضح املعلمـة    .١٣
للطالبــات مراحــل 
الوقوع يف اإلعجاب   

  بأسلوب تربوي

  
١٧٠  

  
٣٠,١  

  
١٧٢  

  
٣٠,٥  

  
٩١  

  
١٦,٢  

  
٦٧  

  
١١,٨  

  
٦٤  

  
١١,٣  

  
٣,٥٦  

 تشري املعلمة إىل .١٤
 مناذج من حياة

املؤمنات الصاحلات 
وكيف سعني إىل 

  رقي أخالقهن

  
٢٥٠  

  
٤٤,٤  

  
٢٢١  

  
٣٩,١  

  
٣١  

  
٥,٥  

  
٣٨  

  
٦,٧  

  
٢٤  

  
٤,٣  

  
٤,١٥  

 جتيب املعلمـة    .١٥
ــن   ــات ع الطالب
تساؤالن اخلاصـة   

  باإلعجاب

  
٢٢٣  

  
٣٩,٥  

  
١٨٢  

  
٣٢,٢  

  
١٠٣  

  
١٨,٣  

  
٢٠  

  
٣,٥  

  
٣٧  

  
٦,٥  

  
٤,٤٨  

ِذب املعلمـة   .١٦
مشاعر الطالبة املعجبة   

  ا

  
١٢٨  

  
٢٢,٧  

  
١٠٢  

  
١٨,١  

  
١٣٢  

  
٢٣,٤  

  
١٢٢  

  
٢١,٧  

  
٨٠  

  
١٤,٢  

  
٣,١٤  

   ٣,٧٤= املتوسط العام لعبارات احملور األول 
  

أن أعلى عبارة من عبارات حمور إسهام املعلمة للوقاية ) ١٢-٤(وتوضح نتائج اجلدول     
ة الطالبات جتيب املعلم"  وهي ١٥من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات كانت العبارة رقم  



 ٨٣

 لنسب ٤,٤٨، إذ حظيت مبتوسط حسايب قدره  " عن تساؤالن اخلاصة باإلعجاب
  : وهي ١موافقات طالبات عينة الدراسة للدور التربوي هلذه العبارة ، تليها العبارة رقم 

، إذ حظيت مبتوسط ." تنمي املعلمة لدى الطالبات تقوى اهللا واملخافة منه يف السر والعلن" 
 وهي ٨ موع نسب موافقات أدائها لدورها التربوي ، مث العبارة رقم ٤,٤٠ره حسايب قد

، إذ حظيت مبتوسط حسايب لنسب  " ترشد املعلمة الطالبات إىل اختيار الصحبة الصاحلة" 
تبني "  وهي ١١ ، مث العبارة رقم ٤,٢٥موافقات أدائها لدورها التربوي بقيمة قدرها 

، إذ حظيت مبتوسط حسايب قدره "  احلب يف اهللا واإلعجاباملعلمة للطالبات الفرق بني
تشري املعلمة إىل "  وهي ١٤ لنسب موافقات العينة لدورها التربوي ، مث العبارة رقم ٤,٢١

، إذ حظيت مبتوسط " مناذج من حياة املؤمنات الصاحلات وكيف سعني إىل رقي أخالقهن 
تتحدث املعلمة عن "  وهي ٣ة رقم  ، مث العبار٤,١٥حسايب لدرجات املوافقة وقدره 

 ، مث ٤,٠٥، إذ حظيت مبتوسط حسايب قدره " وتنهى عنه أخطار الوقوع يف اإلعجاب 
حترص املعلمة على إشراك الطالبات بإبداء آرائهن حول أسباب "  وهي ٥العبارة رقم 

  جاءت أقلىومن ناحية أخر.  ٤، إذ حظيت مبتوسط حسايب قدره " الوقوع يف اإلعجاب 
تتجمل املعلمة يف املدرسة "  وهي١٠عبارات هذا احملور أداء لدورها التربوي العبارة رقم 

 ، ٢,٩١وسط احلسايب هلا  تامل، إذ بلغت قيمة . " بشكل مبالغ فيه مما يؤدي لالفتتان ا
كذلك بلغت قيمة .  هذه القيمة هي أقل قيم الوسط احلسايب لعبارات هذا احملور  وتعد

 املوافقة ألداء ى ، وتعكس هذه القيمة مستو٣,٧٤ام لعبارات هذا احملور املتوسط الع
 إيل ٣,٤١ املوافقة من ىمستو( عبارات حمور إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب 

  . ويدل ذلك أا تكون بدرجة عالية ، )٤,٢٠
  :ني الطالبات إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب ب:  احملور الثاين -٢
التكرارات والنسب املئوية لدرجات موافقة عينة الدراسة من ) ١٣-٤(يبني اجلدول      

طالبات الصف الثالث ثانوي لعبارات حمور إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة 
 الطالبات ، وكذلك املتوسط احلسايب موع نسب درجات املوافقة لكل عنداإلعجاب 

   . املتوسط العام إلمجايل عبارات احملوربارات احملور ، باإلضافة إىل من ععبارة
  



 ٨٤

  
  )١٣-٤(جدول رقم

  إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر الطالبات
  %نسب درجات املوافقة 

   رأيليس يل  غري موافق متاما  غري موافق  موافق  موافق متاما

  
  فقرات احملور

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  
املتوسط 
  احلسايب

توضح املرشدة . ١
الطالبية للطالبات 

خصائص النمو للمرحلة 
الثانوية لوقايتهم يف تلك 
املرحلة من الوقوع  يف 

  اإلعجاب

  
١٥٥  

  
٢٧,٥  

  
١٧٣  

  
٣٠,٧  

  
٩٧  

  
١٧,٢  

  
١٠٢  

  
١٨  

  
٣٨  

  
٦,٧  

  
٣,٥٥  

ــدة  .٢ ــد املرش تؤك
الطالبية على الطالبات   
ــسلوك   ــزام بال االلت

  المياإلس

  
٢٤٤  

  
٤٣,٢  

  
٢٠٩  

  
٣٧  

  
٥٤  

  
٩,٥  

  
٥٠  

  
٨,٨  

  
٨  

  
١,٥  

  
٤,١٢  

ــدة ٣ ــساعد املرش  ت
الطالبية يف القضاء على    

مشكلة اإلعجاب عنـد     
  .الطالبات

  
٢٠٩  

  
٣٧  

  
١٦٦  

  
٢٩,٥  

  
٦٨  

  
١٢  

  
٨٣  

  
١٤,٧  

  
٣٨  

  
٦,٨  

  
٣,٧٥  
  

ــدة .٤ ــوعي املرش  ت
ــات   ــة الطالب الطالبي
ــوع يف  ــورة الوق خبط

  اإلعجاب

  
٢٠٣  

  
٣٦  

  
٢٠٥  

  
٣٦,٣  

  
٨٧  

  
١٥,٥  

  
٤١  

  
٧,٢  

  
٢٨  

  
٥  

  
٣,٩١  

 تساعد املرشدة .٥
الطالبية الطالبات يف 

التعرف على إمكانان 
  .وقدران

  

  
١١٧  

  
٢٠,٧  

  
١٦٥  

  
٢٩,٣  

  
٩٩  

  
١٧,٦  

  
١١٤  

  
٢٠,٢  

  
٦٩  

  
١٢,٢  

  
٣,٢٦  



 ٨٥

  )١٣-٤(تابع جدول رقم                                   
  مشكلة اإلعجاب بني الطالباتإسهام املرشدة الطالبية للوقاية من 

ــدة  .٦ ــرف املرش  تتع
الطالبية يف بداية كل عام     
على الظروف االجتماعية   

  للطالبات

  
٧٩  

  
١٤  

  
٩٥  

  
١٦,٨  

  
١٥١  

  
٢٦,٨  

  
١٤٨  

  
٢٦,٢  

  
٩٠  

  
١٦  

  
٢,٩٣  

تعقد املرشدة الطالبية    .٧
جلسات فردية للطالبـات    

  املعجبات

  
١٢٣  

  
٢١,٨  

  
١٣١  

  
٢٣,٣  

  
٨٢  

  
١٤,٥  

  
١٠٠  

  
١٧,٨  

  
١٢٧  

  
٢٢,٥  

  
٣,٠٤  

تسعى املرشدة . ٨
الطالبية الكتشاف 

الطالبات الاليت وقعن يف 
  .اإلعجاب

  
١١٣  

  
٢٠  

  
٢٠٠  

  
٣٥,٥  

  
٩٣  

  
١٦,٥  

  
٨٩  

  
١٥,٨  

  
٦٩  

  
١٢,٢  

  
٣,٣٥  

تقدم املرشدة الطالبية    .٩
برامج إرشادية حتذر مـن     
خطر اإلعجاب والوقوع   

  فيه

  
٢٢٠  
  
  

 
٣٩ 
 

  

  
١٥٣  

 
٢٧,١  

  
٩٠  

 
١٥,٩  

  
٧١  

 
١٢,٦  

  
٢٥  

 
٤,٤  

  
٣,٣٦  

ــدة  ١٠ ــك املرش  متتل
الطالبية املعلومات الكافية   
ــوع  ــشة يف موض للمناق

  اإلعجاب

  
١٧٠  

 
٣٠,٢  

  
١٨٩  

 
٣٣,٥  

  
٦٥  
  

 
١١,٥  

  
٩٦  

 
١٧  

  
٤٤  

 
٧,٨  

  
٣,٦١  

ــاقش املرشــدة .١١  تتن
الطالبية مع الطالبـات يف     

  موضوع اإلعجاب

  
١٣٤  

 
٢٣,٨ 

 
 

  
٢٢٤  

 
٣٩,٨ 

 

  
١١٢  

 
١٩,٨ 

  
٥٨  

 
١٠,٣ 

  
٣٥  

 
٦,٢ 

  
٣,٦٥  

ــدة   .١٢ ــابع املرش تت
الطالبية حاالت اإلعجاب   

  عند الطالبات

  
١٣٨  

 
٢٤,٥ 

  
١٥٧  

 
٢٧,٩ 

  
٩٠  

 
١٦ 

  
٧٢  

 
١٢,٧ 

  
١٠٧  

 
١٨,٩ 

  
٣,٣١  

  
  
  
  



 ٨٦

  )١٣-٤(تابع جدول رقم                                        
   إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب بني الطالبات     

ــدم امل١٣ ــدة  تق رش
الطالبية ورش عمـل    
للطالبات ـدف إىل    
وقايتهن من الوقوع يف    

  اإلعجاب

  
١١٨  

  
٢١  

  
١٦٩  

  
٣٠  

  
١٠٣  

  
١٨,٣  

  
١٢٧  

  
٢٢,٥  

  
٤٦  

  
٨,١  

  
٣,٣٣  

تربز املرشدة  .١٤
الطالبية اجلوانب 
اإلجيابية للطالبات 

الواقعات يف اإلعجاب 
ملساعدن على 

  التخلص من اإلعجاب

  
٦٤  

  
١١,٤  

  
٨٥  

  
١٥  

  
٢٠٨  

  
٣٦,٩  

  
١٤٧  

  
٢٦  

  
٦٠  

  
١٠,٧  

  
٢,٨٨  

   ٣,٤٣=املتوسط العام لعبارات احملور الثاين 
  

أن أعلى عبارة من عبارات حمور إسهام املرشدة ) ١٣-٤(وتوضح نتائج اجلدول     
تؤكد "  وهي ٢الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات كانت العبارة رقم  

، إذ حظيت مبتوسط حسايب  "  االلتزام بالسلوك اإلسالمياملرشدة الطالبية على الطالبات
 لنسب موافقات طالبات عينة الدراسة للدور التربوي هلذه العبارة ، تليها العبارة ٤,١٢قدره 
، إذ حظيت ."  توعي املرشدة الطالبية الطالبات خبطورة الوقوع يف اإلعجاب" وهي ٤رقم 

قات أدائها لدورها التربوي ، مث العبارة رقم  موع نسب مواف٣,٩١مبتوسط حسايب قدره 
، إذ ." تساعد املرشدة الطالبية يف القضاء على مشكلة اإلعجاب عند  الطالبات"  وهي ٣

 ، مث ٣,٧٥حظيت مبتوسط حسايب لنسب موافقات أدائها لدورها التربوي بقيمة قدرها 
، إذ  "  موضوع اإلعجابتتناقش املرشدة الطالبية مع الطالبات يف"  وهي ١١العبارة رقم 

 لنسب موافقات العينة لدورها التربوي ، مث العبارة رقم ٣,٦٥حظيت مبتوسط حسايب قدره 
، إذ " متتلك املرشدة الطالبية املعلومات الكافية للمناقشة يف موضوع اإلعجاب "  وهي ١٠

رات حمور  ، وهكذا بالنسبة لبقية عبا٣,٦١حظيت مبتوسط حسايب لدرجات املوافقة وقدره 
 ى ومن ناحية أخر،إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من اإلعجاب كما هو موضح باجلدول



 ٨٧

تربز املرشدة "  وهي١٤جاءت أقل عبارات هذا احملور أداء لدورها التربوي العبارة رقم 
الطالبية اجلوانب اإلجيابية للطالبات الواقعات يف اإلعجاب ملساعدن على التخلص من 

 هذه القيمة هي أقل قيم  ، وتعد٢,٨٨وسط احلسايب هلا  تامل ، إذ بلغت قيمة  "اإلعجاب
كذلك بلغت قيمة املتوسط العام لعبارات هذا احملور . وسط احلسايب لعبارات هذا احملور  تامل

 املوافقة ألداء عبارات حمور إسهام املرشدة الطالبية ى ، وتعكس هذه القيمة مستو٣,٤٣
  .أي تكون بدرجة عالية  ) ٤,٢٠ إيل ٣,٤١ املوافقة من ىمستو( للوقاية من اإلعجاب 

  إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب بني الطالبات:  احملور الثالث -٣
التكرارات والنسب املئوية لدرجات موافقة عينة الدراسة من ) ١٤-٤(  يبني اجلدول 

النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة طالبات الصف الثالث ثانوي لعبارات حمور إسهام 
اإلعجاب عند الطالبات ، وكذلك املتوسط احلسايب موع نسب درجات املوافقة لكل 

   . املتوسط العام إلمجايل عبارات احملورمن عبارات احملور ، باإلضافة إىلعبارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٨

  )١٤-٤(قمرجدول 
  ب من وجهة نظر الطالباتإسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجا

  %نسب درجات املوافقة 
غري موافق   غري موافق  موافق  موافق متاما

  متاما
  ليس يل رأي

  
  فقرات احملور

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  
املتوسط 
  احلسايب

يفتقر النشاط . ١
املدرسي إىل حماضرات 

وبرامج ومسابقات تتناول 
الوقاية من اإلعجاب عند 

  الطالبات

  
١٥٢  

  
٢٦,٩  

  
١٤٠  

  
٢٤,٨  

  
١٠٧  

  
١٨,٩  

  
٧٤  

  
١٣,٢  

  
٩١  

  
١٦,٢  

  
٣,٥٣  

األنشطة املدرسية اليت    .٢
جتذب الطالبات الـاليت    

  وقعن يف اإلعجاب قليلة

  
١٦٤  

  
٢٩  

  
٢١٨  

  
٣٨,٧  

  
١٢٣  

  
٢١,٨  

  
٤٤  

  
٧,٨  

  
١٥  

  
٢,٧  

  
٣,٨٥  

يشبع النشاط املدرسي    ٣
احلاجات وامليول لـدى    

  كثري من الطالبات

  
٢٣٧  

  
٤٢  

  
٢١٥  

  
٣٨,٢  

  
٤٨  

  
٨,٥  

  
٢٩  

  
٥,٢  

  
٣٥  

  
٦,٢  

  
٤,٠٥  

تشارك الطالبـات يف     .٤
إعداد األنشطة املدرسـية    
اليت تسهم يف الوقاية مـن   

  مشكلة اإلعجاب

  
٧٢  

  
١٢,٧  

  
٢٢٦  

  
٤٠,١  

  
١١٧  

  
٢٠,٧  

  
٤٣  

  
٧,٧  

  
١٠٧  

  
١٨,٩  

  
٣,٢٠  

تسهم األنشطة  .٥
املدرسية يف استثمار وقت 

  فراغ الطالبات

  
١٢٢  

  
٢١,٧  

  
١٢٠  

  
٢١,٣  

  
١٦٥  

  
٢٩,٢  

  
٣٣  

  
٥,٨  

  
١٢٤  

  
٢٢  

  
٣,١٧  

ينمي النشاط املدرسي  .٦
القيم واألخالق السليمة 

  يف نفوس الطالبات

  
١٣٨  

  
٢٤,٥  

  
٢٢٤  

  
٣٩,٨  

  
٧٣  

  
١٣  

  
٨٤  

  
١٤,٨  

  
٤٤  

  
٧,٨  

  
٣,٥٩  

  
  



 ٨٩

  )١٤-٤(تابع جدول قم
  إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر الطالبات 

٧. ــهوي ــشاط ج  الن
ــيامل ــاتدرس   الطاق

واإلبـــداع لـــدى 
  .الطالبات

  
١٢١  

  
٢١,٥  

  
١٩١  

  
٣٣,٩  

  
٨١  

  
١٤,٤  

  
٤٤  

  
٧,٨  

  
١٢٦  

  
٢٢,٤  

  
٣,٦٢  

يقوم النشاط . ٨
املدرسي بإعداد املواطنة 
الصاحلة امللتزمة بآداب 

  ..اإلسالم 

  
١٤٢  

  
٢٥,٢  

  
٢٢٣  

  
٣٩,٥  

  
٨٩  

  
١٥,٨  

  
٤٤  

  
٧,٨  

  
٦٦  

  
١١,٧  

  
٣,٥٩  

ــشاط   .٩ ــربز الن ي
ــار   ــي أخط املدرس
ــسية  ــاب احل اإلعج

  واملعنوية بني الطالبات

  
١١٣  
  

 
٢٠ 
  

  
٢٠٧  

 
٣٦,٧  

  
١٠٣  

 
١٨,٢  

  
٥٤  

 
٩,٥  

  
٨٩  

 
١٥,٧  

  
٣,٣٦  

ــشاط  ١٠ ــق الن يعم
املدرسي روح االنتماء   

  لألسرة واتمع

  
١٠٥  

 
١٨,٧  

  
١٩٣  

 
٣٤,٢  

  
٨٣  
  

 
١٤,٨  

  
٦٥  

 
١١,٥  

  
١١٧  

 
٢٠,٨  

  
٣,١٩  

  ٣,٥٢= املتوسط العام لعبارات احملور الثالث 
  
أن أعلى عبارة من عبارات حمور إسهام النشاط ) ١٤-٤(وتوضح نتائج اجلدول     

يشبع "  وهي ٣املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات كانت العبارة رقم 
، إذ حظيت مبتوسط حسايب  " النشاط املدرسي احلاجات وامليول لدى كثري من الطالبات

نة الدراسة للدور التربوي هلذه العبارة ، تليها العبارة  لنسب موافقات طالبات عي٤,٠٥قدره 
، إذ  "  األنشطة املدرسية اليت جتذب الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب قليلة"  وهي ٢رقم 

 موع نسب موافقات أدائها لدورها التربوي ، مث ٣,٨٥حظيت مبتوسط حسايب قدره 
، إذ " .طاقات واإلبداع لدى الطالباتجه النشاط املدرسي اليو"  وهي ٧العبارة رقم 

 ، مث ٣,٦٢حظيت مبتوسط حسايب لنسب موافقات أدائها لدورها التربوي بقيمة قدرها 
يقوم النشاط املدرسي بإعداد املواطنة الصاحلة امللتزمة بآداب "  ومها ٦ و ٨العبارتان أرقام  



 ٩٠

، إذ  "  يف نفوس الطالباتينمي النشاط املدرسي القيم واألخالق السليمة" و  ، "اإلسالم
 لنسب موافقات العينة لدورها التربوي ، مث ٣,٥٩حظيت كل منهما مبتوسط حسايب قدره 

يفتقر النشاط املدرسي إىل حماضرات وبرامج ومسابقات تتناول الوقاية "  وهي ١العبارة رقم 
 ٣,٥٣ ، إذ حظيت مبتوسط حسايب لدرجات املوافقة وقدره" من اإلعجاب عند الطالبات 

، وهكذا بالنسبة لبقية عبارات حمور إسهام النشاط املدرسي للوقاية من اإلعجاب كما هو 
  .موضح باجلدول 

 ٥ جاءت أقل عبارات هذا احملور أداء لدورها التربوي العبارة رقم ىومن ناحية أخر .
سط الو، إذ بلغت قيمة  " تسهم األنشطة املدرسية يف استثمار وقت فراغ الطالبات" وهي

  .ط احلسايب لعبارات هذا احملور هذه القيمة هي أقل قيم الوس ، وتعد٣,١٧احلسايب هلا  
 ، وتعكس هذه القيمة ٣,٥٢ذلك بلغت قيمة املتوسط العام لعبارات هذا احملور ك   

   املوافقة ألداء عبارات حمور إسهام النشاط املدرسي للوقاية من اإلعجاب ىمستو
  .، أي تكون بدرجة عالية   )٤,٢٠ إيل ٣,٤١ املوافقة من ىمستو( 
  :إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب بني الطالبات :  احملور الرابع -٤

التكرارات والنسب املئوية لدرجات موافقة عينة الدراسة من ) ١٥-٤(  يبني اجلدول 
اية من مشكلة طالبات الصف الثالث ثانوي لعبارات حمور إسهام املقرر الدراسي للوق

اإلعجاب عند الطالبات ، وكذلك املتوسط احلسايب موع نسب درجات املوافقة لكل 
   . املتوسط العام إلمجايل عبارات احملورضافة إىلعبارة من عبارات احملور ، باإل

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٩١

  )١٥-٤(جدول رقم 
  إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب  من وجهة نظر الطالبات

  %نسب درجات املوافقة 
  ليس يل رأي  غري موافق متاما  غري موافق  موافق  موافق متاما

  
  فقرات احملور

  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك

  
املتوسط 
  احلسايب

حيتوي املقرر الدراسي . ١
على موضوعات تتعلق 
باملشكالت اليت تواجه 
  طالبات املرحلة الثانوية

  
٦٢  

  
١١  

  
١٢٤  

  
٢٢  

  
١٤٢  

  
٢٥,٢  

  
١٩٣  

  
٣٤,٣  

  
٤٢  

  
٧,٥  

  
٢,٩٥  

يهتم املقرر الدراسي    .٢
بتوضيح خصائص املرحلة   
الثانويـــة للطالبـــات 
ليتجاوزن تلـك الفتـرة     

  احلرجة

  
٥٢  

  
٩,٣  

  
١١٣  

  
٢٠  

  
١٥٧  

  
٢٧,٩  

  
١٩٢  

  
٣٤,١  

  
٤٩  

  
٨,٧  

  
٢,٩٠  

 يربز املقرر الدراسـي     ٣
للطالبات موقف اإلسالم   

  .من الوقوع اإلعجاب

  
١٢٥  

  
٢٢,٢  

  
١٥٩  

  
٢٨,٢  

  
٩٠  

  
١٥,٩  

  
١٢٧  

  
٢٢,٥  

  
٦٣  

  
١١,٢  

  
٣,٢٨  

 يسهم املقرر الدراسي    .٤
بتأصيل القيم واألخالق يف 

  نفوس الطالبات

  
١٦١  

  
٢٨,٥  

  
٢٦٧  

  
٤٧,٧  

  
٦٠  

  
١٠,٧  

  
٣٥  

  
٦,٢  

  
٣٩  

  
٧  

  
٣,٨٩  

حيتوي املقرر الدراسي  .٥
على موضوعات تسهم 
يف وقاية الطالبات من 

  .الوقوع يف اإلعجاب
  

  
٨٣  

  
١٤,٧  

  
٩٥  

  
١٦,٩  

  
٢١٥  

  
٣٨,١  

  
١٤٦  

  
٢٥,٩  

  
٢٥  

  
٤,٥  

  
٣,١٥  

  
    



 ٩٢

  )١٥-٤(تابع جدول رقم
    إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر الطالبات 

 يــسهم املقــرر .٦
الدراسي يف توجيـه    
ــدى   ــة ل العاطف
الطالبات توجيهـاً   

  سليماً

  
١٠٧  

  
١٩  

  
١٧٠  

  
٣٠,١  

  
١٢٦  

  
٢٢,٤  

  
١٠٢  

  
١٨  

  
٥٩  

  
١٠,٥  

  
٣,٣٠  

ــرر ي .٧ نمــي املق
ــدى   ــي ل الدراس
ــيم  ــات الق الطالب
اإلميانية اليت حتـصن    
  من مشكلة اإلعجاب

  
١٢٠  

  
٢١,٢  

  
١٥٣  

  
٢٧,٢  

  
١٢٧  

  
٢٢,٥  

  
٨٣  

  
١٤,٧  

  
٨٢  

  
١٤,٥  

  
٣,٢٦  

يسهم املقرر . ٨
الدراسي بتأصيل 

الثقة يف نفوس 
  الطالبات

  
١٠٨  

  
١٩,٢  

  
١٦٩  

  
٣٠  

  
١٣٦  

  
٢٤,٢  

  
١١١  

  
١٩,٧  

  
٤٠  

  
٧  

  
٣,٣٧  

رر يركــز املقــ .٩
سـري  الدراسي على   

ــات  ــساء املؤمن الن
  الصاحلات

  
١٣١  
  

 
٢٣,٢ 
  

  
٢٤٥  

 
٤٣,٥  

  
٩٩  

 
١٧,٥  

  
٤٥  

 
٨  

  
٤٤  

 
٧,٨  

  
٣,٦٦  

يساعد املقـرر    ١٠
الدراسي يف الوقايـة    
من اإلعجاب بـني    

  الطالبات

  
٨٨  

 
١٥,٦  

  
٩١  

 
١٦,١  

  
١٤٩  
  

 
٢٦,٤  

  
١٨٦  

 
٣٢,٩  

  
٥١  

 
٩  

  
٢,٩٥  

 يساعد املقـرر    ١١
الدراسي يف التوعية   

يه العواطـف   بتوج
  حلب اهللا تعاىل

  
٢٣٦  

 
٤١,٨ 

  
٢١٧  

 
٣٨,٥ 

  
٤٢  

 
٧,٥ 

  
٥٥  

 
٩,٧ 

  
١٤  

 
٢,٥ 

  
٤,٠٨  

  
  



 ٩٣

  )٤-٤(تابع جدول   
 إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر الطالبات 

يؤكِّد  املقرر  .١٢
الدراسي على مصاحبة 

  األخيار

  
٢٠٩  

  
٣٧  

  
٢٣٤  

  
٤١,٥  

  
٤٥  

  
٨  

  
٤٥  

  
٨  

  
٣١  

  
٥,٥  

  

٣,٩٧  

  ٣,٤١= املتوسط العام لعبارات احملور الرابع 
  
أن أعلى عبارة من عبارات حمور إسهام املقرر الدراسي ) ١٥- ٤(وتوضح نتائج اجلدول   

يساعد املقرر "  وهي ١١للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات كانت العبارة رقم 
، إذ حظيت مبتوسط حسايب قدره  " ىلالدراسي يف التوعية بتوجيه العواطف حلب اهللا تعا

 لنسب موافقات طالبات عينة الدراسة للدور التربوي هلذه العبارة ، تليها العبارة رقم ٤,٠٨
، إذ حظيت مبتوسط حسايب  " يؤكِّد  املقرر الدراسي على مصاحبة األخيار "  وهي ١٢

"  وهي ٤رة رقم  موع نسب موافقات أدائها لدورها التربوي ، مث العبا٣,٩٧قدره 
، إذ حظيت مبتوسط  " يسهم املقرر الدراسي بتأصيل القيم واألخالق يف نفوس الطالبات

 ٩ ، مث العبارة رقم  ٣,٨٩حسايب لنسب موافقات أدائها لدورها التربوي بقيمة قدرها 
، إذ حظيت مبتوسط  " سري النساء املؤمنات الصاحلاتيركز املقرر الدراسي على " وهي 

"  وهي ٨ لنسب موافقات العينة لدورها التربوي ، مث العبارة رقم ٣,٦٦دره حسايب ق
، إذ حظيت مبتوسط حسايب  " يسهم املقرر الدراسي بتأصيل الثقة يف نفوس الطالبات

 ، وهكذا بالنسبة لبقية عبارات حمور إسهام النشاط املدرسي ٣,٣٧لدرجات املوافقة وقدره 
 جاءت أقل عبارات هذا ى ومن ناحية أخر. باجلدول للوقاية من اإلعجاب كما هو موضح

يهتم املقرر الدراسي بتوضيح خصائص "  وهي٢احملور أداء لدورها التربوي العبارة رقم 
الوسط احلسايب هلا  ، إذ بلغت قيمة املرحلة الثانوية للطالبات ليتجاوزن تلك الفترة احلرجة

  .يب لعبارات هذا احملور   هذه القيمة هي أقل قيم الوسط احلسا ، وتعد٢,٩٠
 ، وتعكس هذه القيمة ٣,٤١ كذلك بلغت قيمة املتوسط العام لعبارات هذا احملور   

   املوافقة ألداء عبارات حمور إسهام املقرر الدراسي للوقاية من اإلعجاب ىمستو
  .أي تكون بدرجة عالية   ) ٤,٢٠ إيل ٣,٤١ املوافقة من ىمستو( 



 ٩٤

ترتيب حماور الدراسة األربعة طبقا ملتوسط ) ١٦-٤(جلدول  يبني اومن ناحية أخرى  
  .نسب موافقات طالبات عينة الدراسة لعبارات كل حمور 

  
  )١٦-٤(جدول رقم 

  وسط احلسايب تترتيب حماور الدراسة األربعة طبقا لقيمة امل

 الرتبة املتوسط احلسايب احملاور

عجاب عند  إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإل:احملور األول
 الطالبات 

١ ٣,٧٤ 

 إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة :احملور الثاين
 اإلعجاب عند الطالبات

٣ ٣,٤٣ 

 إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة :احملور الثالث
 اإلعجاب عند الطالبات

٢ ٣,٥٢ 

 إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة :احملور الرابع
 د الطالباتاإلعجاب عن

٤ ٣,٤١ 

  
  

أن عبارات حمور إسهام املعلمة للوقاية من ) ١٦-٤(ويتضح من نتائج هذا اجلدول     
مشكلة اإلعجاب عند الطالبات جاءت يف الترتيب األول حسب متوسط نسب موافقات 
عينة الدراسة من طالبات املرحلة الثانوية ، مث عبارات حمور إسهام النشاط املدرسي للوقاية 

ن مشكلة اإلعجاب يف الترتيب الثاين ، يلي ذلك عبارات حمور إسهام املرشدة الطالبية م
للوقاية من مشكلة اإلعجاب يف الترتيب الثالث ، وأخريا عبارات حمور إسهام املقرر 
الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب يف الترتيب الرابع ، وذلك من وجهة نظر عينة 

 وإن كانت قيم األوساط ،ملرحلة الثانوية مبدينة الرياضالدراسة من طالبات مدارس ا
احلسابية لنسب درجات موافقة طالبات عينة الدراسة جلميع احملاور األربعة تقع يف منطقة 

أي تكون بدرجة عالية، حسب مستويات املقياس الكمي  ) ٤,٢٠ إىل ٣,٤١من ( املوافقة 
  .اخلماسي املستخدم 



 ٩٥

  :ت عينة املعلمات واملرشدات الطالبية نتائج حتليل بيانا: ثانياً 
 ١١ معلمة و ٩٤مت توزيع البطاقة على عينة من املعلمات واملرشدات الطالبيات قدرها     

 وعدد ، ، واشتملت البطاقة على جمموعة من البيانات تتعلق باملؤهل الدراسيمرشدة طالبية
يتها من حيث  وترتيب جمموعة من املشكالت حسب أمه، والتخصص،سنوات اخلربة

وقوعها بني الطالبات وكذلك ختصص الطالبة والسنة الدراسية اللتني حتدث فيهما مشكلة 
موعة من األسئلة املفتوحة تتعلق باخلصائص املشتركة بني الطالبات اإلعجاب ، باإلضافة 

عانني من مشكلة اإلعجاب، وأسباب وقوع الطالبات يف مشكلة اإلعجاب ، وأبرز يالاليت 
 وكذلك أبرز صفات الطالبات ،هود املبذولة من قبل املدرسة ملعاجلة مشكلة اإلعجاباجل

 نظر املعلمات هم التدابري املقترحة من وجهةألعانني من مشكلة اإلعجاب ، باإلضافة يالاليت 
  . نتائج التحليل ، وفيما يأيت لوقاية الطالبات من مشكلة اإلعجابواملرشدات الطالبيات

  :األولية  البيانات -١
 لبيانات ة من املعلمات واملرشدات الطالبياتتبني اجلداول التالية نتائج عينة الدراس    

  .املؤهل وسنوات اخلربة والتخصص 
  : املؤهل اجلامعي -
  

  )١٧-٤(جدول رقم
   لبيانات املؤهل عينة املعلمات واملرشدات الطالبياتنتائج 

    اتياملرشدات الطالب املعلمات
 % ك % ك املؤهل الدراسي

 ٢٧,٣ ٣ ٧,٥ ٧ دبلوم+ ثانوي 

 ٥٤,٥ ٦ ٩٢,٥ ٨٧ بكالوريوس

 ١٨,٢ ٢ - - ماجستري

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ اموع

  



 ٩٦

 ،أن غالبية عينة املعلمات حتملن درجة البكالوريوس) ١٧- ٤(وتوضح نتائج اجلدول     
)  مرشدات٦ (لك غالبية عينة املرشدات الطالبيات،وكذ % ٩٢,٥وذلك  بنسبة قدرها  

   % .٥٤,٥ وبنسبة قدرها ،حتملن درجة البكالوريوس
  
  : عدد سنوات اخلربة يف التعليم الثانوي-
  

  )١٨-٤(جدول رقم
    نتائج عينة املعلمات واملرشدات الطالبية لبيانات سنوات اخلربة 

    اتاملرشدات الطالبي املعلمات
 % ك % ك سنوات اخلربة

 ٢٧,٣ ٣ ٢٢,٣ ٢١  سنوات٨أقل من 

 ٤٥,٥ ٥ ٣٦,٢ ٣٤  سنة١٥ إىل أقل من ٨من 

 ١٨,٢ ٢ ٣٤ ٣٢  سنة٢٥ إىل أقل من ١٥من 

 ٩ ١ ٧,٥ ٧  سنة٢٥أكثر من 

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ اموع

  
أن غالبية عينة الدراسة من املعلمات هلن خربة تتراوح ) ١٨- ٤(وتوضح نتائج اجلدول     
،  % ) ٣٤ % + ٣٦,٢ % ( ٧٠,٢ سنة وذلك بنسبة قدرها ٢٥ سنوات ألقل من ٨من 

أما عينة  % . ٢٢,٣ سنوات و بنسبة  قدرها ٨ معلمة  هلن خربة تقل عن ٢١يلي ذلك 
 ٨هلن خربة من  % ٤٥,٥ مرشدات طالبية وبنسبة قدرها ٥ جند املرشدات الطالبيات
 % ٢٧,٣ وبنسبة قدرها  مرشدات طالبيات٣ سنة ، كما وجد ١٥سنوات إىل أقل من 

  . سنوات ٨ عن هلن خربة تقل
  
  
  



 ٩٧

  : التخصص -
  )١٩-٤(جدول رقم

    نتائج عينة املعلمات واملرشدات الطالبية لبيانات التخصص 

    اتاملرشدات الطالبي املعلمات
 % ك % ك التخصص
 ٩ ١ ٢٢,٤ ٢١ لغة عربية

 ٣٦,٦ ٤ ٥,٣ ٥ علم نفس

 ٢٧,٤ ٣ ٦,٤ ٦ خدمة اجتماعية

 ٩ ١ ٦,٤ ٦ علوم شرعية

 - - ٩,٦ ٩ دراسات إسالمية

 - - ٦,٤ ٦ لغة اجنليزية

 - - ٦,٤ ٦ جغرافيا

 - - ٦,٤ ٦ كيمياء

 - - ٦,٤ ٦ تاريخ

 - - ٥,٣ ٥ رياضيات

 - - ٥,٣ ٥ أحياء

 - - ٥,٣ ٥ حاسب آيل

 - - ٤,٢ ٤ فيزياء

 - - ٤,٢ ٤ اقتصاد مرتيل

 ٩ ١ - - تغذية وعلوم أطعمة

 ٩ ١ - - مكتبات ومعلومات

 ١٠٠ ١٠ ١٠٠ ٩٤ اموع

  
 ،أن غالبية عينة املعلمات ممن تتخصصن يف اللغة العربية) ١٩- ٤(وتوضح نتائج اجلدول 

 ، والكيمياء، واللغة االجنليزية، والعلوم الشرعية، واخلدمة االجتماعية،والدراسات اإلسالمية



 ٩٨

قدرها  وبنسب ، واحلاسب اآليل، واألحياء،، مث الفيزياء، والتاريخواجلغرافيا ، مث الرياضيات
نت غالبية  الترتيب، كما كاىعل % ٤,٢و  % ٥,٣و  % ٦,٤و % ٩,٦و  % ٢٢,٤

  وبنسبة ، واخلدمة االجتماعية، من ذات التخصص علم النفسعينة املرشدات الطالبيات
  . الترتيب ىعل % ٢٧,٤و  % ٣٦,٦قدرها 

  : ترتيب املشكالت اليت تواجه الطالبات يف املرحلة الثانوية -٢
عينة املعلمات واملرشدات التكرارات والنسب املئوية لنتائج ) ٢٠- ٤(جلدول يوضح ا    

:  لترتيب املشكالت اليت تواجه طالبات املرحلة الثانوية ، وهذه املشكالت هي الطالبيات
 واإلعجاب بني الطالبات، ، والعنف بني الطالبات يف املدارس،التمرد والعصيان على املعلمة

    ) .التدخني واملخدرات ( والوقوع يف اخلبائث 
  

  ) ٢٠-٤(جدول رقم
  لبات املرحلة الثانوية اترتيب املشكالت اليت تواجه ط

املرشدات  املعلمات 
 اتالطالبي

  
 املشكالت

 % ك % ك
 ٢٧,٤ ٣ ٢٤,٥ ٢٣ التمرد والعصيان علي املعلمة

 ٩ ١ ١٢,٨ ١٢ العنف بني الطالبات يف املدارس

 ٥٤,٦ ٦ ٥٧,٤ ٥٤ اإلعجاب بني الطالبات

 ٩ ١ ٥,٣ ٥ )التدخني واملخدرات ( الوقوع يف اخلبائث 

  %١٠٠ ١١ %١٠٠ ٩٤ اموع

  
تـرى أن أهـم     )  معلمـة    ٥٤(  اجلدول السابق أن غالبية عينة املعلمات        ويتضح من     

 ، يأيت  % ٥٧,٤، و بنسبة قدرها     املشكالت اليت تقع فيها الطالبات هي مشكلة اإلعجاب       
 وبنسبة قـدرها    ، معلمة ٢٣ وذلك مبوافقة    ،لتمرد والعصيان على املعلمة   ذلك مشكلة ا  بعد  

 وأخـرياً  % ١٢,٨ وبنسبة قدرها    ،، مث مشكلة العنف بني الطالبات يف املدارس        % ٢٤,٥



 ٩٩

أما ترتيـب    % . ٥,٣ وبنسبة قدرها    ،)التدخني واملخدرات   ( مشكلة الوقوع يف اخلبائث     
 وبنسبة قدرها   ،حل مشكلة اإلعجاب بني الطالبات    عينة املرشدات الطالبية فجاءت أيضا لصا     

، مث جاءت  % ٢٧,٤بة قدرها  وبنس،، مث مشكلة التمرد والعصيان علي املعلمة     %  ٥٤,٦
 % ٩ وبنسبة متساوية قدرها     ، العنف بني الطالبات يف املدارس والوقوع يف اخلبائث        مشكلتا

    . وجهة نظر عينة املرشدات الطالبياتمن
  : ي تظهر فيه ظاهرة اإلعجاب أكثر التخصص الذ-٣

أكثر التخصصات اليت تظهر فيها مشكلة اإلعجاب من ) ٢١- ٤(وتبني نتائج اجلدول     
   .عينة املعلمات واملرشدات الطالبياتوجهة نظر 

  
  )٢١ -٤(جدول رقم 

   التخصص الذي يظهر فيه ظاهرة اإلعجاب أكثر 

   اتاملرشدات الطالبي املعلمات
 % ك % ك التخصص
 ٣٦,٤ ٤ ١٩,١ ١٨ العلمي

 ٦٣,٦ ٧ ٨٠,٩ ٧٦ األديب

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ اموع

  
 على أن  املعلمات واملرشدات الطالبياتتوافق عينتا) ٢١-٤( نتائج اجلدول وتوضح    

التخصص األديب هو التخصص الذي يظهر فيه مشكلة اإلعجاب بني الطالبات، إذ أيد ذلك 
 % ٦٣,٦وبنسبة قدرها ،  مرشدات٧ وكذلك أيد ، %٨٠,٩ وبنسبة قدرها ، معلمة٧٦

أن مشكلة اإلعجاب تظهر يف التخصص  % ١٩,١ وبنسبة قدرها ، معلمة١٨، بينما تري 
أن مشكلة  % ٣٦,٤ وبنسبة قدرها ، مرشدات طالبيات٤ وكذلك ترى ،العلمي للطالبات

  . رحلة الثانويةاإلعجاب تظهر يف التخصص العلمي لطالبات امل
  : الدراسي الذي تبدأ فيه ظاهرة اإلعجاب يف الظهور الصف-٤



 ١٠٠

أكثر الصفوف الدراسية اليت تظهر فيها مشكلة اإلعجاب من ) ٢٢-٤(وتبني نتائج اجلدول  
   .اتوجهة نظر عينة املعلمات واملرشدات الطالبي

  
  )٢٢-٤(جدول رقم

   السنة الدراسية اليت  تبدأ ظاهرة اإلعجاب الظهور فيها

   اتاملرشدات الطالبي املعلمات
 % ك % ك ةالسنة الدراسي
 ٦٣,٦ ٧ ٧٣,٤ ٦٩ األول ثانوي

 ١٨,٢ ٢ ١٨,١ ١٧ الثاين ثانوي

 ١٨,٢ ٢ ٨,٥ ٨ الثالث ثانوي

 ١٠٠ ١٠ ١٠٠ ٩٤ اموع

  
اليت تبدأ أن الصف األول هو أكثر الصفوف الدراسية ) ٢٢-٤(وتوضح نتائج اجلدول     

 % ٦٣,٦و لعينة املعلمات  % ٧٣,٤ بنسبة قدرها  وذلك،فيها ظهور مشكلة اإلعجاب
أن هذه املشكلة  % ١٨,١ وبنسبة قدرها ، معلمة١٧ كما تري لعينة املرشدات الطالبيات،

أن مشكلة اإلعجاب  % ٨,٥ وبنسبة قدرها ، معلمات٨تبدأ يف الصف الثاين ، بينما تري 
 أن مشكلة اإلعجاب تان الصف الثالث ، كذلك ترى مرشدبني الطالبات تبدأ الظهور يف

يف الصف  % ) ١٨,٢(  وبنفس النسبة ،بني الطالبات تبدأ يف الظهور يف الصف الثاين
  . الثالث ثانوي 

  :عانني من املشكالت ي اخلصائص املشتركة بني الطالبات الاليت -٥
) ١١ (لطالبياتواملرشدات ا) ٩٤(إجابات عينة املعلمات ) ٢٣-٤(يبني اجلدول 
  .عانني من املشكالت يتركة اليت تتصف ا الطالبات الاليت للخصائص املش

  
  
  



 ١٠١

  )٢٣-٤(جدول رقم 
  عانني من املشكالتياخلصائص املشتركة للطالبات الاليت 

   عينة املرشدات عينة املعلمات
 % ك % ك اخلصائص املشتركة
 ٦٣,٦ ٧ ٢٣,٤ ٢٢ فقدان الوازع الديين

 ٢٧,٣ ٣ ٤٥,٦ ٤٣ التفكك األسري

 ٩,١ ١ ١١,٧ ١١ الدراسيالضعف 

 - - ٥,٣ ٥ عدم االهتمام بالدراسة وكثرة الغياب

 - - ٥,٣ ٥ كثرة الكالم عن الفضائيات

 - - ٤,٣ ٤ اادلة والعناد

 - - ٢,٢ ٢ ضغوط نفسية شديدة

 - - ٢,٢ ٢ عدم املتابعة من األسرة

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ اموع

  
عانني من يائص املشتركة بني الطالبات الاليت أن أهم اخلص) ٢٣-٤(وتبني نتائج اجلدول 

 ، وضعف الثقافة الدينية،)االنفصال( مشكلة اإلعجاب هي علي الترتيب التفكك األسري 
 ، والعناد، واادلة، والكالم عن اإلعالم والفضائيات، وكثرة الغياب،والضعف الدراسي

  . وعدم املتابعة من قبل األسر ، والضغوط النفسية،والتوتر
  :أهم أسباب وقوع الطالبات يف مشكلة اإلعجاب -٦

 ألهم أسباب وقوع تائج املعلمات واملرشدات الطالبياتن) ٢٤-٤(يبني اجلدول     
  .الطالبات يف مشكلة اإلعجاب 

  
  
  
  



 ١٠٢

  )٢٤-٤(جدول رقم
  أسباب وقوع الطالبات يف مشكلة اإلعجاب من وجهة نظر املعلمات واملرشدات

   عينة املرشدات تعينة املعلما
 % ك % ك األسباب

 ٦٣,٦ ٧ ٤٧,٩ ٤٥ فقدان حنان األبوين والتفكك األسري

 ٢٧,٣ ٣ ١٤,٩ ١٤ قصور يف التربية الدينية

 ٩,١ ١ ١٢,٨ ١٢ اإلعالم والفضائيات اهلابطة اليت تثري العواطف

 - - ٨,٦ ٨ عدم  إشباع احلاجات األساسية

 - - ٧,٤ ٧ )التربج ( املغاالة يف الزينة 

 - - ٢,١ ٢ صديقات السوء

 - - ٢,١ ٢ الفراغ العاطفي

 - - ٢,١ ٢ التقليد

 - - ٢,١ ٢ مساع األغاين

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ جمموع

  
وقوع الطالبات يف مشكلة لأن أهم األسباب اليت تؤدي ) ٢٤-٤(وتوضح نتائج اجلدول     

التفكك األسري : ي اإلعجاب من وجهة نظر املعلمات واملرشدات الطالبية علي الترتيب ه
 وكذلك ، وما يترتب عليه من قصور يف التربية الدينية،وحرمان الطالبة من حنان األبوين
 والتربج والزينة ، وعدم إشباع احلاجات األساسية للطالبة،اإلعالم ومتابعة الفضائيات اهلابطة

، ومساع هال للقدوة والتقليد ملن هم ليسوا أ، والفراغ العاطفي، وصديقات السوء،املبالغ فيها
 ومتابعة اإلعالم ، والضعف الديين،، وإن كانت النسب األكرب للتفكك األسرياألغاين
  .  واملبالغة يف الزينة،اهلابط
 يف ترتيب هذه األسباب اليت تؤدي بالطالبة عينة املعلمات واملرشدات الطالبياتوتتفق     

  .للوقوع يف مشكلة اإلعجاب 
  



 ١٠٣

  : ملعاجلة مشكلة اإلعجاب بني الطالبات  أبرز جهود املدرسة-٧
أبرز اجلهود اليت تبذهلا املدرسة ملعاجلة مشكلة اإلعجاب بني ) ٢٥-٤(يبني اجلدول 

  .الطالبات
  

  )٢٥-٤(جدول رقم 
  اجلهود املبذولة من قبل املدرسة ملعاجلة مشكلة اإلعجاب بني الطالبات

   عينة املرشدات عينة املعلمات
 % ك % ك اجلهود املبذولة

 ٣٦,٤ ٤ ٣٣ ٣١ مناقشة الظاهرة باحلوار مع الطالبات

 ٢٧,٣ ٣ ٣١,٩ ٣٠ احملاضرات الدينية لتنمية الوعي الديين

 ١٨,١ ٢ ١٠,٧ ١٠ اإلذاعة املدرسية الصباحية

 ٩,١ ١ ٨,٦ ٨ املناقشة بشكل فردي لكل حالة

 ٩,١ ١ ٧,٤ ٧ التواصل مع أهل املعجبات

 - - ٢,١ ٢ زيادة األنشطة املدرسية

 - - ٢,١ ٢ العقوبات الرادعة والتهديد بالدرجات

 - - ٢,١ ٢ تنفيذ برنامج إرشادي وإقامة ورش عمل

 - - ٢,١ ٢ جمالس مستمرة لألمهات من أجل التوعية

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ جمموع

  
أن أهم اجلهود املبذولة من قبل املدرسة لعالج مشكلة ) ٢٥- ٤(وتوضح نتائج اجلدول     

 عينة املعلمات واملرشدات الطالبياتب بني الطالبات علي الترتيب من وجهة نظر اإلعجا
 زيادة احملاضرات الدينية لتنمية الوعي ،مناقشة الظاهرة مع الطالبات من خالل احلوار: هي 

 عقد ، املعلومات اهلادفة من خالل اإلذاعة املدرسية ،الديين وتوضيح خطورة املشكلة
ات الاليت تعانني  التواصل مع أهل الطالبلة تعاين من هذه املشكلة،مع كل حاجلسات فردية 

 العقوبات الصارمة والتهديد باخلصم من ، زيادة األنشطة املدرسيةمن هذه املشكلة،



 ١٠٤

 عقد جمالس وورش عمل ،توجيه الطالباتل تنفيذ الربامج اإلرشادية اليت دف ،الدرجات
  . من مشكلة اإلعجاب عاننييمستمرة مع أمهات الطالبات الاليت 

  : أبرز صفات الطالبات املعجبات -٨
أبرز صفات الطالبات املعجب ن من وجهة نظر عينة املعلمات ) ٢٦-٤(يبني اجلدول     

  .واملرشدات الطالبية 
  

  )٢٦-٤(جدول رقم
  ملرشدات الطالبياتصفات الطالبات املعجب ن من وجهة نظر املعلمات وا

   عينة املرشدات علماتعينة امل
 % ك % ك أبرز الصفات

 ٢٧,٢ ٣ ٤٠,٥ ٣٨ اجلمال واملظهر احلسن

 ١٨,٢ ٢ ٣٧,٢ ٣٥ قوة الشخصية

 ١٨,٢ ٢ ١١,٨ ١١ اجلاذبية يف الكالم

 ١٨,٢ ٢ ٢,١ ٢ تتمتع بصالحيات كبرية يف البيت

 ٩,١ ١ ٢,١ ٢ ضعف التحصيل الدراسي

 - - ٢,١ ٢ اخلالفات السلوكية املتكررة

 ٩,١ ١ ٢,١ ٢ ائد بالرجالالتشبه الز

 - - ٢,١ ٢ تقليد أهل الفن والطرب

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ اموع

  
أن أبرز صفات الطالبات املعجب ن علي الترتيب ) ٢٦-٤(وتبني نتائج اجلدول      

 اجلاذبية يف ، قوة الشخصية،اجلمال واالهتمام باملظهر اخلارجي:  حسب نسبتها املئوية  هي 
 واخلالفات السلوكية ، ضعف حتصيلها الدراسي،ا بصالحيات واسعة يف البيت متتعه،الكالم

 وحب املوضة وتقليد ، التشبه الزائد بالرجال من قصات الشعر واألظافر،املتكررة يف املدرسة
  .أهل املغين والفن  



 ١٠٥

  : التدابري واملقترحات لوقاية الطالبات من اإلعجاب -٩
 عندترحات والتدابري للوقاية من مشكلة اإلعجاب أهم املق) ٢٧-٤(يبني اجلدول     

  .الطالبات
  

  ) ٢٧-٤(جدول رقم
  أهم املقترحات والتدابري لوقاية  الطالبات من مشكلة اإلعجاب

   عينة املرشدات عينة املعلمات
 % ك % ك املقترحات والتدابري

 ٣٦,٤ ٤ ٣٣ ٣١ إعطاء أولياء األمور دورات تدريبية

 ٢٧,٣ ٣ ٣١,٩ ٣٠ وورش العملاحملاضرات الدينية 

 ١٨,١ ٢ ١٠,٧ ١٠ احلث علي الصالة

 ٩,١ ١ ٨,٦ ٨ توزيع النشرات من وقت آلخر

 ٩,١ ١ ٧,٤ ٧ استمرار النصح من قبل املرشدات

 - - ٢,١ ٢ تكثيف جهود األمهات الحتواء البنات

 - - ٢,١ ٢ ملئ فراغ الطالبات مبا هو مفيد

 - - ٢,١ ٢ ألسرةإشباع الطالبة عاطفيا من قبل ا

 - - ٢,١ ٢ زرع الثقة بالنفس

 ١٠٠ ١١ ١٠٠ ٩٤ جمموع

  
 عينة املعلمات واملرشدات الطالبياتأن أهم مقترحات ) ٢٧- ٤(توضح نتائج اجلدول    

لعالج مشكلة اإلعجاب بني الطالبات كما جاءت علي الترتيب حسب نسبتها املئوية 
يبية لألمهات من أجل احتواء بنان ويف سن التفكري يف إعطاء دورات تدر :باجلدول هي 

 احلث ، املزيد من احملاضرات الدينية وعقد ورش العمل من أجل تنمية الوعي الديين،مبكرة
 توزيع النشرات الدينية من ،علي فضائل الصالة واحملافظة عليها ألا متنع من هذه املشكلة

 واإلرشاد من قبل املرشدات  تكثيف النصح،وقت آلخر للتذكري خبطورة هذه املشكلة



 ١٠٦

عانني من هذه املشكلة والتواصل معهن للقضاء ي متابعة أمهات الطالبات  الاليت ،الطالبية
 ، التركيز مع األسرة على توجيه الطالبات بإتباع ما هو مفيد يف وقت الفراغ،علي املشكلة

 نفوس الطالبات الاليت  الثقة يف املزيد من بث،ضرورة إشباع الطالبة عاطفيا من قبل األبوين
   . وزرع هذه الثقةعانني من مشكلة اإلعجابي

  :مناقشة أسئلة الدراسة : ثالثاً 
  :  اآليتتسعى هذه  الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيس

  �� ؟ما الدور التربوي للمدرسة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة الثانوية
   . ناقشاا كما يأيتأسئلة  فرعية ميكن م هذا السؤال أربع منويتفرع  

 ما الدور التربوي للمعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند " خبصوص السؤال األول -
أن قيمة املتوسط العام  ) ١٢-٤جدول (أوضحت نتائج الدراسة " طالبات املرحلة الثانوية؟

راء طالبات عينة الدراسة  ، وتدل هذه القيمة علي موافقة أ٣,٧٤لعبارات هذا احملور هي  
للصف الثالث ثانوي ألمهية الدور التربوي لعبارات حمور إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة 

كلة اإلعجاب بني  وجاء ترتيب عبارات حمور إسهام املعلمة للوقاية من مش،اإلعجاب
   :الطالبات كما يأيت

 ، مبتوسط حسايب قدره  جتيب املعلمة الطالبات عن تساؤالن اخلاصة باإلعجاب** 
  . موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي ٤,٤٨

، مبتوسط حسايب ." تنمي املعلمة لدى الطالبات تقوى اهللا واملخافة منه يف السر والعلن** 
  .  موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي ٤,٤٠قدره 
 موع ٤,٢٥مبتوسط حسايب قدره ة ، ختيار الصحبة الصاحلالترشد املعلمة الطالبات ** 

  نسب موافقات الطالبات  لدورها التربوي 
 ٤,٢١ ، مبتوسط حسايب قدره تبني املعلمة للطالبات الفرق بني احلب يف اهللا واإلعجاب** 

  .موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي 
سعني إىل رقي أخالقهن  ،  وكيف ،نماذج من حياة املؤمنات الصاحلاتلتشري املعلمة **  

  . موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي ٤,١٥مبتوسط حسايب قدره  



 ١٠٧

وتنهى عنه، مبتوسط حسايب قدره تتحدث املعلمة عن أخطار الوقوع يف اإلعجاب ** 
   موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي٤,٠٥
ء آرائهن حول أسباب الوقوع يف اإلعجاب   الطالبات بإبدامشاركةحترص املعلمة على  ** 

 وهكذا ،موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي ٤، وهلا متوسط حسايب قدره 
بالنسبة لبقية عبارات حمور إسهام املعلمة للوقاية من اإلعجاب كما هو موضح باجلدول رقم 

)١٢-٤ (.  
لطالبية للوقاية من مشكلة  ما الدور التربوي للمرشدة ا" خبصوص السؤال الثاين -

أن  ) ١٣-٤جدول (أوضحت نتائج الدراسة " اإلعجاب عند طالبات املرحلة الثانوية؟ 
 ، وتدل هذه القيمة علي موافقة أراء ٣,٤٣قيمة املتوسط العام لعبارات هذا احملور هي  

ام طالبات عينة الدراسة للصف الثالث ثانوي ألمهية الدور التربوي لعبارات حمور إسه
وجاء ترتيب عبارات حمور إسهام املرشدة ، املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب

  : كلة اإلعجاب بني الطالبات كما يأيتالطالبية للوقاية من مش

، مبتوسط حسايب قدره تؤكد املرشدة الطالبية على الطالبات االلتزام بالسلوك اإلسالمي** 
  . بات لدورها التربوي  موع نسب  موافقات الطال٤,١٢

، مبتوسط حسايب قدره توعي املرشدة الطالبية الطالبات خبطورة الوقوع يف اإلعجاب** 
  . موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي ٣,٩١
 وهلا متوسط ،تساعد املرشدة الطالبية يف القضاء على مشكلة اإلعجاب عند  الطالبات**  

  .ب موافقات الطالبات لدورها التربوي  موع نس٣,٧٥حسايب قدره 
، و مبتوسط حسايب قدره  " تتناقش املرشدة الطالبية مع الطالبات يف موضوع اإلعجاب** 

  . موع نسب موافقات الطالبات  لدورها التربوي ٣,٦٥
متتلك املرشدة الطالبية املعلومات الكافية للمناقشة يف موضوع اإلعجاب  ، و مبتوسط ** 

   . موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي٣,٦١دره حسايب ق
 كما هو ،وهكذا بالنسبة لبقية عبارات حمور إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من اإلعجاب

  .) ١٣-٤(موضح باجلدول رقم 



 ١٠٨

ما الدور التربوي للنشاط املدرسي للوقاية من مشكلة " خبصوص السؤال الثالث -
أن قيمة  ) ١٤-٤جدول (أوضحت نتائج الدراسة " رحلة الثانوية؟اإلعجاب عند طالبات امل

راء طالبات آ ، وتدل هذه القيمة على موافقة ٣,٥٢املتوسط العام لعبارات هذا احملور هي  
عينة الدراسة للصف الثالث ثانوي ألمهية الدور التربوي لعبارات حمور إسهام النشاط 

 ترتيب عبارات حمور إسهام النشاط املدرسي وجاء، املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب
  :  كلة اإلعجاب بني الطالبات كما يأيتللوقاية من مش

  ، وذلك مبتوسط يشبع النشاط املدرسي احلاجات وامليول لدى كثري من الطالبات** 
  . التربوي موع نسب موافقات الطالبات لدورهن ٤,٠٥حسايب قدره 

  ، وذلك مبتوسط  الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب قليلةاألنشطة املدرسية اليت جتذب** 
  .افقات الطالبات لدورهن التربوي  موع نسب مو٣,٨٥حسايب قدره 

، وذلك مبتوسط حسايب قدره "جه النشاط املدرسي الطاقات واإلبداع لدى الطالباتيو** 
  . التربوي لبات لدورهن موع نسب موافقات الطا٣,٦٢

، وذلك مبتوسط  " اط املدرسي القيم واألخالق السليمة يف نفوس الطالباتينمي النش** 
   موع نسب موافقات الطالبات  لدورمها التربوي ٣,٥٩حسايب لكل منهما قدره 

يفتقر النشاط املدرسي إىل حماضرات وبرامج ومسابقات تتناول الوقاية من اإلعجاب عند ** 
 موع نسب موافقات الطالبات لدورها ٣,٥٣الطالبات  ، وذلك مبتوسط حسايب قدره 

  .  التربوي
وهكذا بالنسبة لبقية عبارات حمور إسهام النشاط املدرسي للوقاية من اإلعجاب كما هو 

  .) ١٤-٤(موضح باجلدول رقم 
ما الدور التربوي للمقرر الدراسي للوقاية من مشكلة " خبصوص السؤال الرابع -

أن قيمة  ) ١٥-٤جدول (لثانوية؟ أوضحت نتائج الدراسة اإلعجاب بني طالبات املرحلة ا
راء طالبات آ ، وتدل هذه القيمة علي موافقة ٣,٤١املتوسط العام لعبارات هذا احملور هي  

دراسي عينة الدراسة للصف الثالث ثانوي ألمهية الدور التربوي لعبارات حمور إسهام املقرر ال
عبارات حمور إسهام املقرر الدراسي للوقاية من  وجاء ترتيب للوقاية من مشكلة اإلعجاب،

   :   كلة اإلعجاب بني الطالبات كما يأيتمش



 ١٠٩

  ، وذلك مبتوسط يساعد املقرر الدراسي يف التوعية بتوجيه العواطف حلب اهللا تعاىل** 
   التربوي ورهن موع نسب موافقات الطالبات لد٤,٠٨حسايب قدره 

 ٣,٩٧، وذلك مبتوسط حسايب قدره صاحبة األخياريؤكِّد  املقرر الدراسي على م** 
  . موع نسب موافقات الطالبات لدورها التربوي 

  ، وذلك مبتوسط يسهم املقرر الدراسي بتأصيل القيم واألخالق يف نفوس الطالبات**
   التربوي لدورهن موع نسب موافقات الطالبات ٣,٨٩حسايب قدره 

  ، وذلك مبتوسط حسايب النساء املؤمنات الصاحلاتسري يركز املقرر الدراسي على ** 
  .  التربوي موع نسب موافقات الطالبات لدورهن ٣,٦٦قدره 
، وذلك  مبتوسط حسايب قدره يسهم املقرر الدراسي بتأصيل الثقة يف نفوس الطالبات** 

ب كما  وهكذا بالنسبة لبقية عبارات حمور إسهام املقرر الدراسي للوقاية من اإلعجا،٣,٣٧
  .) ١٥- ٤(هو موضح باجلدول رقم 
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  .ملخص الدراسة −
 .أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة −

 .توصيات الدراسة −

 . مقترحات لدراسات مستقبلية −

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١١

  :التمهيد
هم النتائج اليت توصلت إليها، وأبرز  ألا الفصل على ملخص للدراسة، وعرٍضيشتمل هذ

  .التوصيات املقترحة يف ضوء تلك النتائج، ومقترحات لدراسات مستقبلية
  :  ملخص الدراسة:أوالً

دور املدرسة الثانوية يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت "    هذه الدراسة بعنوان 
ت واملرشدات الطالبيات السلوكية من وجهة نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلما

  " .دراسة ميدانية مبدينة الرياض
 ، واملرشدة الطالبية،     واستهدفت الدراسة حتديد دور املدرسة الثانوية لكل من املعلمة

 و املقرر الدراسي يف تاليف مشكلة اإلعجاب بني طالبات املرحلة الثانوية ،والنشاط املدرسي
  . واملرشدات الطالبيات ، واملعلمات،ويمن وجهة نظر طالبات الصف الثالث ثان

    ولتحقيق أهداف الدراسة استخدمت الباحثة املنهج الوصفي املسحي، معتمدةً على 
االستبانة والبطاقة املقننة، مستفيدةً مما اشتمل عليه اإلطار النظري والدراسات السابقة، إىل 

  .جانب وجهات نظر املوجهات التربويات حول الظاهرة
  :عبارة مقسمة على أربعة حماور وهي) ٥٢(ملت االستبانة من وقد اشت

إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة : احملور األول       _ 
 .عبارة) ١٦(الثانوية، ويشتمل على 

إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات : احملور الثاين         _ 
  .عبارة ) ١٤(رحلة الثانوية، ويشتمل على امل

إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات : احملور الثالث         _ 
  .عبارات ) ١٠(املرحلة الثانوية، ويشتمل على 

إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند طالبات : احملور الرابع         _ 
  .عبارة) ١٢( الثانوية، ويشتمل على املرحلة

وتقابل كل عبارة من العبارات يف احملاور مقياس ليكرت اخلماسي الذي حيمل العبارات     
  :التالية 
  .موافق متاماً - ١
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 .موافق - ٢
 .غري موافق - ٣
 .غري موافق متاماً - ٤
 .ليس يل رأي - ٥
 :على النحو اآليتها إحصائياً وهي وكل عبارة من عبارات املقياس هلا درجة لتتم معاجلت    

درجات، غري موافق متاماً ) ٣(درجات، غري موافق ) ٤(درجات، موافق ) ٥(موافقة متاماً 
  .درجة واحدة ) ١(درجتان، ليس يل رأي ) ٢(

  : اآليت البطاقة على النحووكان تصميم
الحظات ، وبعد تلقي امل)٥(وضعت البطاقة يف صورا األولية كما يف ملحق     

، وقد وزعت البطاقة )٦( يف صورا النهائية كما يف ملحق وضعت البطاقةوالتوجيهات 
( على معلمات و مرشدات املرحلة الثانوية، وقد اشتملت البطاقة على بيانات أولية وهي 

) ٨(وتكونت البطاقة من ) املؤهل، وعدد سنوات اخلربة يف التعليم الثانوي، والتخصص
  ).توحة أسئلة منها ثالثة مغلقة، ومخسة مف

مرشدة ) ١١(معلمة، و ) ٩٤(طالبة ، و ) ٥٦٤(وقد مت تطبيقها على عينة عددها     
  .طالبية

 واملتوسطات ، والنسب،وملعاجلة البيانات إحصائياً استخدمت الباحثة التكرارات    
   .ألفا كرونباخاحلسابية، ومعامل بريسون لقياس االرتباط، ومعامل 

  : مخسة فصول باإلضافة إىل املالحق واملراجع وهيوقد اشتملت الدراسة على    
 على متهيد وتعريف مبشكلة الدراسة، مث أسئلة تاحتوى على مقدمة اشتمل: الفصل األول

  .الدراسة وأهدافها وأمهيتها وحدودها وأهم املصطلحات اليت استخدمتها الباحثة يف دراستها
لذي اشتمل على مفهوم اإلعجاب، اشتمل على اإلطار النظري للدراسة، ا: الفصل الثاين

وأسباب الوقوع فيه، وأضرار الوقوع فيه، ومراحل اإلعجاب، ومحاية اإلسالم للفتاة من 
ات واجلرائم، والدور التربوي الوقائي للمؤسسات التربوية لتاليف مشكلة اإلعجاب، االحنراف

  :ويظهر هذا الدور من خالل
 . دور األسرة الوقائي-
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  .وقائي دور املدرسة  ال-
  .وقد استعرضت الباحثة بعض النظريات املفسرة للظاهرة

كما مت يف هذا الفصل استعراض الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة، وقد 
  :قسمت الدراسات السابقة إىل 

  .دراسات متخصصة يف اجلانب الوقائي −
 .دراسات متخصصة يف املشكالت السلوكية −

تمع الدراسة وعينتها، مث تعرض أدوات الدراسة وهـي االسـتبانة           تناول جم : الفصل الثالث 
والبطاقة املقننة، والتأكد من صدقها وثباا، واألساليب اإلحصائية املـستخدمة يف حتليـل             

 .البيانات

 تناول عرض وحتليل نتائج الدراسة وتفسريها وربطها مع نتائج الدراسـات            :الفصل الرابع 
  .السابقة

ل ملخص الدراسة، وعرض أهم نتائجها، وتوصياا، مث عرض عدد من   تناو: الفصل اخلامس 
  .املقترحات لدراسات مستقبلية

هـ على عينة الدراسة، وبعـد أن       ١٤٣٠ومت تطبيق الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين            
مجعت الباحثة االستبانات والبطاقات، قامت بتحليلها وتفسريها، وكانت أهم النتائج كما           

  .لفقرة الثانيةذكرت يف ا
  :  النتائج اليت توصلت إليها الدراسة : ثانياً 
 :نتائج عينة الطالبات  - أ

التربوي للمعلمة الدور  حتديد الذي يستهدف يما يتعلق بالسؤال األول للدراسة ف -

النتائج  ، بينت الدراسة طالبات املرحلة الثانويةعنديف الوقاية من مشكلة اإلعجاب 
  :تاليةال
، وتدل هذه القيمة على موافقة )٣,٧٤(ملتوسط العام حملور إسهام املعلمة هي أن قيمة ا  - ١
راء طالبات عينة الدراسة للصف الثالث ثانوي ألمهية الدور التربوي لعبارات حمور إسهام آ

  .املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات 
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وقاية الطالبات من اإلعجاب  تسهم بدرجة عالية جداً يف ترى عينة الدراسة أن املعلمة  - ٢
، وتنمية ٤,٤٨ إجابة الطالبات عن تساؤالن اخلاصة باإلعجاب حسب رأي :من خالل

ختيار الصحبة ال، وإرشادهن ٤,٤٠تقوى اهللا واملخافة منه يف السر والعلن حسب رأي 
لفرق بني احلب يف اهللا واإلعجاب حسب رأي  وتبني املعلمة ا،٤,٢٥الصاحلة حسب رأي 

٤,٢١.  

 من اإلعجاب من  يف وقاية الطالباتعينة الدراسة أن املعلمة تسهم بدرجة عاليةترى   - ٣
مبتوسط حسايب قدره  إذ حظيت ،إشارا إىل مناذج من حياة املؤمنات الصاحلات: خالل
 إذ حظيت مبتوسط حسايب ،ويها عنهوحتدثها عن أخطار الوقوع يف اإلعجاب ، ٤,١٥
 الطالبات بإبداء آرائهن حول أسباب الوقوع يف اركةمشعلى ، وحرصها ٤,٠٥قدره 

مناقشة الطالبات حول االستخدام اجليد لوسائل التقنية و، ٤ مبتوسط حسايب قدرهاإلعجاب 
حرصها على العدل يف التعامل بني الطالبات و، ٣,٨٥ إذ حظي مبتوسط حسايب ،احلديثة

 بات يف سلوكها وتصرفااوكوا قدوة حسنة يقتدي ا الطال، ٣,٨٣مبتوسط حسايب 
 مبتوسط مراحل الوقوع يف اإلعجاب بأسلوب تربوي  وتوضيحها،٣,٨١مبتوسط حسايب 

 وحماولة املعلمة اكتشاف مشكلة اإلعجاب عند الطالبات بأسلوب تربوي ،٣,٥٦ حسايب
  .٣,٤٥مبتوسط حسايب 

ن اإلعجاب من ترى عينة الدراسة أن املعلمة تسهم بدرجة ضعيفة يف وقاية الطالبات م  - ٤
، إذ بلغت قيمة جتمل املعلمة يف املدرسة بشكل مبالغ فيه مما يؤدي لالفتتان ا :خالل

ذيب املعلمة و هذه القيمة أقل قيم الوسط احلسايب، تعد ، و٢,٩١الوسط احلسايب هلا  
 بتوظيف املعلمة تطبيقات بعض املقرراتو، ٣,١٤ مبتوسط حسايب ملشاعر الطالبة املعجبة ا

  .٣,٢٣ مبتوسط الدراسية يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب

 بالنسبة ملوافقة  مشكلة اإلعجاب يف الرتبة األوىل للوقاية منجاء حمور إسهام املعلمة  - ٥
  .٣,٧٤ إذ حظي مبتوسط حسايب عينة الدراسة

الدور التربوي للمرشدة   الذي يستهدف حتديد للدراسة يما يتعلق بالسؤال الثاينف -

، بينت الدراسة  طالبات املرحلة الثانويةعند يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب بيةالطال
  :تاليةالنتائج ال
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تسهم املرشدات الطالبيات يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب بدرجة عالية، حيث بلغ  - ١
 درجة، ويدل ذلك على أن املرشدات الطالبيات يقمن )٣,٤٣(املتوسط العام للمحور 

  . من مشكلة اإلعجاب لدى الطالباتبدور يف الوقاية
الدراسة أن املرشدة الطالبية تسهم بدرجة عالية يف وقايـة الطالبـات مـن               ترى عينة    -٢

  املرشدة الطالبية على الطالبات االلتزام بالـسلوك اإلسـالمي         تأكيد: اإلعجاب من خالل  
  يب توعيتها للطالبات خبطورة الوقوع يف اإلعجاب مبتوسط حساو، ٤,١٢حسب رأي 

 مبتوسط ، ومساعدة املرشدة الطالبية يف القضاء على مشكلة اإلعجاب عند  الطالبات        ٣,٩١
 ،٣,٦٥ مبتوسط   الطالبية الطالبات يف موضوع اإلعجاب    املرشدة  ومناقشة  ،  ٣,٧٥حسايب  

، ٣,٦١وامتالكها للمعلومات الكافية للمناقشة يف موضوع اإلعجاب مبتوسـط حـسايب            
 يف تلك املرحلة    نللطالبات خصائص النمو للمرحلة الثانوية لوقايته     توضح املرشدة الطالبية    و

   .٣,٥٥ إذ حظيت مبتوسط حسايب ،من الوقوع  يف اإلعجاب
ترى عينة الدراسة أن املرشدة الطالبية تسهم بدرجة ضعيفة يف وقاية الطالبـات مـن                -٣

لطالبات الواقعـات يف    قيام املرشدة الطالبية بإبراز اجلوانب اإلجيابية ل      : اإلعجاب من خالل  
تعرف و،  ٢,٨٨ إذ بلغت قيمة الوسط احلسايب هلا          ،اإلعجاب ملساعدن على التخلص منه    

 مبتوسـط حـسايب     املرشدة الطالبية يف بداية كل عام على الظروف االجتماعية للطالبات         
ومـساعدة  ،  ٣,٠٤ إذ حظيت مبتوسط     ،جلسات فردية للطالبات املعجبات   عقد  و،  ٢,٩٣

ومتابعـة املرشـدة    ،  ٣,٢٦ مبتوسط حسايب     التعرف على إمكانان وقدران    الطالبات يف 
، وتقـدمي ورش عمـل      ٣,٣١الطالبية حاالت اإلعجاب عند الطالبات مبتوسط حـسايب         

وسعي املرشدة  ،  ٣,٣٣وقايتهن من الوقوع يف اإلعجاب مبتوسط حسايب        لللطالبات دف   
، وتقـدمي   ٣,٣٥ مبتوسط حـسايب     عجابالكتشاف الطالبات الاليت وقعن يف اإل     الطالبية  

   .٣,٣٦إرشادية حتذر من خطر اإلعجاب والوقوع فيه مبتوسط حسايب برامج 
جاء حمور إسهام املرشدة الطالبية للوقاية من مشكلة اإلعجاب يف الرتبة الثالثة بالنسبة              -٤

   .٣,٤٣ إذ حظي مبتوسط حسايب ملوافقة عينة الدراسة
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الدور التربوي للنشاط  الذي يستهدف حتديد  للدراسةالثيما يتعلق بالسؤال الثف -

، بينت الدراسة  طالبات املرحلة الثانويةعنديف الوقاية من مشكلة اإلعجاب  املدرسي
  :تاليةالنتائج ال

يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب بدرجة عالية، حيث بلغ  نشاط املدرسييسهم ال - ١
 ذلك على أن األنشطة املدرسية هلا دور يف ، ويدلدرجة) ٣,٥٢(للمحور املتوسط العام 

  . الوقاية من مشكلة اإلعجاب لدى الطالبات
سهم بدرجة عالية يف وقايـة الطالبـات مـن     ي ترى عينة الدراسة أن النشاط املدرسي      -٢

 إشباع النشاط املدرسي احلاجات وامليول لدى كثري مـن الطالبـات          : اإلعجاب من خالل  
، ٣,٨٥ة املدرسية اليت جتذب الطالبات مبتوسط حـسايب         وقلة األنشط  ،٤,٠٥حسب رأي   

، وقيام  ٣,٦٢  مبتوسط حسايب   لدى الطالبات  ات واإلبداع لطاقاتل  النشاط املدرسي  وتوجيه
وتنمية القيم واألخـالق     ،النشاط املدرسي بإعداد املواطنة الصاحلة امللتزمة بآداب اإلسالم       

النشاط املدرسي إىل حماضرات    وافتقار    ،٣,٥٩ مبتوسط حسايب    السليمة يف نفوس الطالبات   
وبرامج ومسابقات تتناول الوقاية من اإلعجاب عند الطالبات إذ حظي مبتوسـط حـسايب              

٣,٥٣.   
الدراسة أن النشاط املدرسي يسهم بدرجة ضعيفة يف وقاية الطالبـات مـن              ترى عينة    -٣

 مبتوسط حسايب   الباتإبراز أخطار اإلعجاب احلسية واملعنوية بني الط      : اإلعجاب من خالل  
الطالبات يف إعداد األنشطة املدرسية اليت تسهم يف الوقاية من مـشكلة            ، ومشاركة   ٣,٣٦

 إذ حظيت مبتوسط  االنتماء لألسرة واتمع  وتعميق روح   ،  ٣,٢٠اإلعجاب مبتوسط حسايب    
  . ٣,١٧ يف استثمار وقت الفراغ مبتوسط حسايب وإسهامها، ٣,١٩حسايب 

 النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب يف الرتبة الثانية بالنسبة           جاء حمور إسهام   -٤
   . ٣,٥٢، إذ حظي مبتوسط حسايب ملوافقة عينة الدراسة

الدور التربوي للمقرر   الذي يستهدف حتديد للدراسةيما يتعلق بالسؤال الرابعف -

 بينت الدراسة ، طالبات املرحلة الثانويةعنديف الوقاية من مشكلة اإلعجاب الدراسي 
  :النتائج التالية
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تسهم املقررات الدراسية يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب بدرجة عالية، حيث بلـغ              -١
درجة، ويدل ذلك على أن املقررات الدراسية هلا دور يف          ) ٣,٤١(املتوسط العام للمحور    

  .الوقاية من مشكلة اإلعجاب لدى الطالبات
دراسي يسهم بدرجة عالية يف وقاية الطالبات من الدراسة أن املقرر الترى عينة  - ٢

مساعدة املقرر الدراسي يف التوعية بتوجيه العواطف حلب اهللا تعاىل : اإلعجاب من خالل
تأصيل القيم واألخالق يف نفوس الطالبات إذ حظي وإسهامه يف ، ٤,٠٨حسب رأي 

مبتوسط حسايب ت وتركيز املقر الدراسي على سري النساء املؤمنا، ٣,٨٩مبتوسط حسايب 
٣,٦٦.   

 يسهم بدرجة ضعيفة يف وقاية الطالبات من قرر الدراسيالدراسة أن امل ترى عينة - ٣
اهتمامه بتوضيح خصائص املرحلة الثانوية للطالبات ليتجاوزن تلك : اإلعجاب من خالل

 عندمساعدته يف الوقاية من اإلعجاب  و،٢,٩٠ إذ حظي مبتوسط حسايب ،الفترة احلرجة
 على موضوعات تتعلق باملشكالت اليت تواجه طالبات املرحلة الثانوية واحتوائه، باتالطال

واشتماله على موضوعات تسهم يف وقاية الطالبات من الوقوع ، ٢,٩٥مبتوسط حسايب 
وتنميته للقيم اإلميانية اليت حتصن من مشكلة  ،٣,١٥يف اإلعجاب مبتوسط حسايب 

وإبرازه موقف اإلسالم من الوقوع ، ٣,٢٦  مبتوسط حسايباإلعجاب عند الطالبات
، وإسهامه يف توجيه العاطفة لدى الطالبات توجيهاً ٣,٢٨ مبتوسط حسايب اإلعجاب

 إذ حظي ،، وإسهامه بتأصيل الثقة يف نفوس الطالبات٣,٣٠سليماً مبتوسط حسايب 
  . ٣,٣٧مبتوسط حسايب 

الرابعة عجاب يف الرتبة جاء حمور إسهام املقرر الدراسي يف الوقاية من مشكلة اإل - ٤
   .٣,٤١، إذ حظي مبتوسط حسايب  بالنسبة ملوافقة عينة الدراسةواألخرية

  
  

 :نتائج عينة املعلمات واملرشدات الطالبيات   - ب
غالبية عينة املعلمات ترى أن أهم املشكالت اليت تواجه الطالبات هي مشكلة  - ١

 ،صيان على املعلمة، ويليها مشكلة التمرد والع%٥٧,٤اإلعجاب، وبنسبة قدرها 
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 وبنسبة قدرها ،، مث مشكلة العنف بني الطالبات يف املدارس%٢٤,٥وذلك بنسبة 
  %.٥,٣، وأخرياً مشكلة الوقوع يف اخلبائث وبنسبة قدرها ١٢,٨

 مشكلة اإلعجاب من أكثر املشكالت  ترى أنأيضاًغالبية عينة املرشدات الطالبيات  - ٢
 ،مث مشكلة التمرد والعصيان على املعلمة، %٥٤،٦ وبنسبة ،وقوعاً بني الطالبات

 العنف بني الطالبات يف املدارس و مشكلة ، مث جاءت مشكلتا%٢٧,٤بنسبة قدرهاو
 % . ٩الوقوع يف اخلبائث بنسبة متساوية قدرها 

 املعلمات واملرشدات الطالبيات على أن التخصص األديب هو التخصص توافق عينتا - ٣
، ونسبة %٨٠,٩فقد بلغت نسبة املعلمات الذي يظهر مشكلة اإلعجاب أكثر، 

 .لدى طالبات املرحلة الثانوية% ٦٣,٦املرشدات الطالبيات 

الذي تبدأ ترى عينة املعلمات واملرشدات أن الصف األول هو أكثر الصفوف الدراسية  - ٤
لعينة % ٦٣,٦لعينة املعلمات، و % ٧٣,٤ بنسبة قدرها فيه ظهور مشكلة اإلعجاب

 .املرشدات الطالبيات

 ترى عينة املعلمات واملرشدات الطالبيات أن من أهم اخلصائص املشتركة بني الطالبات - ٥
التفكك األسري، مث ضعف الثقافة الدينية، والضعف الاليت يعانني من مشكلة اإلعجاب 

 .الدراسي، وكثرة الغياب، والكالم عن اإلعالم والفضائيات

وقوع لتؤدي اليت م األسباب ترى عينة املعلمات واملرشدات الطالبيات أن من أه - ٦
 وما ، وحرمان الطالبة من حنان األبوين،الطالبات يف مشكلة اإلعجاب التفكك األسري

يترتب عليه من قصور يف التربية الدينية، وكذلك اإلعالم ومتابعة الفضائيات اهلابطة، 
صديقات  والزينة املبالغ فيها، و،كذلك عدم إشباع احلاجات األساسية للطالبة، والتربج

 .السوء

من أهم اجلهود املبذولة من قبل املدرسة للوقاية من مشكلة اإلعجاب، من وجهة نظر  - ٧
 :املعلمات واملرشدات الطالبيات على الترتيب هي

 .مناقشة الظاهرة مع الطالبات من خالل احلوار −

 .زيادة احملاضرات الدينية لتنمية الوعي الديين وتوضيح خطورة املشكلة −

 .ت عن خطر الظاهرة من خالل اإلذاعة املدرسيةتقدمي معلوما −
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 .عقد جلسات فردية مع احلاالت الاليت يعانني من تلك املشكلة −

أبرز صفات الطالبات املعجب ِن من وجهة نظر املعلمات واملرشدات الطالبيات  - ٨
اجلمال واالهتمام باملظهر اخلارجي، قوة الشخصية، اجلاذبية يف : على الترتيب هي

 متتعها بصالحيات واسعة يف البيت، ضعف التحصيل الدراسي، اخلالفات الكالم،
 .السلوكية املتكررة يف املدرسة، التشبه الزائد بالرجال من قصات الشعر واألظافر

أهم مقترحات عينة املعلمات واملرشدات الطالبيات للوقاية من مشكلة اإلعجاب،  - ٩
بية لألمهات من أجل احتواء التفكري يف إعطاء دورات تدري: حسب الترتيب، هي

بنان، زيادة احملاضرات الدينية، عقد ورش العمل من أجل تنمية الوعي الديين، 
واحلث على فضائل الصالة واحملافظة عليها ألا متنع من هذه املشكلة، وتكثيف 

 .  النصح من قبل املرشدات واملعلمات 

 

  :  توصيات الدراسة : ثالثاً
 بإسهام املعلمة يف وقاية طالبات املرحلة الثانوية من توصيات تتعلق: أوالً

  :اإلعجاب
 ، وجعله ضابطاً اإلميان وتقوى اهللا يف نفوس الطالباتأن حترص املعلمة على تنمية −

  .وتقوية أسبابه بالتذكري باهللا عز وجل ونعمه على عبادهلسلوكهن وتصرفان، 

 وتعرفهن حبقيقة احلب يف اهللا، على املعلمة أن تنمي حب اهللا يف صدور الطالبات،  −
املتحابون : قال اهللا عز وجل : ( وفضل احلب فيه، كما قال تعاىل يف احلديث القدسي 

فهذا األجر ليس ألي حمبة، بل ، ١٣)جباليل هلم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء 
  .للحب يف اهللا 

ه الطالبات وحتذيرهن من من املهم أن تقوم كل معلمة أثناء احلصة الدراسية، بتوجي −
 .الوقوع يف اإلعجاب
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 وتبني أثر  الصحبة الصاحلة واحلسنة،الختيارمن الضروري أن ترشد املعلمة الطالبات  −
الصحبة الصاحلة، وأا تنتج إنساناً صاحلاً يف دينه وخلقه، وتوضح أثر الصحبة السيئة، 

ة الفريوس الذي ينصرف الناس إنساناً خارجاً عن اخللق والدين، بل هو مبثاب وأا تنتج
  .عنه

أن تريب املعلمة الطالبات على التفكري السليم يف القضايا واملشكالت اليت تواجههن،  −
 .وأن يستمدون ذلك من القرآن والسنة النبوية

 على بذل النصح واإلرشاد يف الوقاية من األديب حترص معلمات التخصصأن  −
 .اإلعجاب عند الطالبات

، حىت تدرك  ومراحلهالوقوع يف اإلعجاب توعي الطالبات بكيفية ة أنعلى املعلم −
 .الطالبات خطورة الوقوع يف كل مرحلة من مراحله

 .على معلمات الصف األول ثانوي تكثيف اجلهود للوقاية من مشكلة اإلعجاب  −

بد أن تكون املعلمة قدوة حسنة ن أجنح األساليب يف التربية، فالالقدوة احلسنة م −
 . ، وأن تشعر الطالبات بأا مبرتلة األم احلنونيف أخالقها وسلوكها وتعاملهالطالباا 

 ألنه سبيل ؛ تفضل طالبة على أخرىضرورة أن تعدل املعلمة بني الطالبات دون أن −
 . للوقوع يف اإلعجاب بني الطالبة واملعلمة

ضرورة إقامة ورش عمل للمعلمات يتم من خالهلا تعريفهن مبشكلة اإلعجاب،  −
 .تعريفهن ببعض الطرق واألساليب اليت يقني ا الطالبات من مشكلة اإلعجابو

أن تكلف املعلمة الطالبات مبهمة كتابة مقال أو حبث، تبني فيه الطالبات أخطار  −
 .الوقوع يف اإلعجاب

أن تعامل املعلمة الطالبات حبب واحترام وتقدير، فهذا األسلوب جيعل الطالبة حتب  −
  . احلدود يف ذلكاملعلمة دون جتاوز
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ىل على املعلمة أن تشري دائماً إىل حياة ومناذج النساء املؤمنات، وكيف صرفن قلون إ −
د صاحبه يف الدارين، كما  والذي يسع، حيان سعادة وجةألاحلقيقي الذي مي احلب

هو حب اهللا .....، وال يكون فيه ندم وال عذاب وال لوعةاحلياة فرحة وأمالً أنه ميأل
 .انه وتعاىلسبح

 . لديهن اهلابطة واليت تثري العواطفوسائل اإلعالم من  املعلمة الطالبات حتذرأن  −

 ألنه هو سبيل للوقوع يف كثري من ؛أن تنصح املعلمة الطالبات باستثمار وقت الفراغ −
 .  املشكالت

تشجع املعلمة الطالبات على العمل اجلماعي، مع إثارة مشاعر األخوة اإلسالمية،  −
حة الفرصة لعيش احلب اإلسالمي األخوي الصحيح، الذي يقوم على مبدأ احلب وإتا

 .يف اهللا

 

توصيات تتعلق بإسهام املرشدة الطالبية يف وقاية طالبات املرحلة الثانوية : ثانياً
 :من اإلعجاب

 االجتماعية البد للمرشدة الطالبية أن تتعرف يف بداية العام الدراسي على الظروف  −
  .ن الطالباتلكل طالبة م

 عقد جلسات : من الضروري أن تم املرشدة الطالبية بالطالبات املعجبات من خالل −
 من  يف اإلعجاب، وبذل الطرق حلمايتهن أسباب وقوعهنعنفردية، ومناقشتهن 

 .   تلك املشكلة

البد من عمل دورات تدريبية للمرشدات الطالبيات، يتم من خالهلا تعريفهن خبطورة   −
عجاب، وإبراز سبل الوقاية من ذلك اخلطر الذي قد يصيب كثري من مشكلة اإل

 .الفتيات

 .، وعدم خلط مهامها مبهام أخرى البد من إعادة النظر يف مهام املرشدة الطالبية −

 من الضروري أن تضع املرشدة الطالبية خطة عالجية للطالبات الواقعات يف اإلعجاب،  −
 . تطور احلالة لديهنومتابعة حاالن من فترة ألخرى، حىت ال
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البد من إلزام املرشدة الطالبية بالتواصل مع اجلهات املختصة اليت هلا شأن يف حل  −
، االجتماعيةدور الرعاية ( اليت منها مشكلة اإلعجاب، مثل ،املشكالت السلوكية

 ....) واالجتماعيومراكز التثقيف النفسي 

ات واحملاضرات اليت تزيد من ر البد أن توجه املرشدة الطالبية إىل حضور املؤمت −
 . وتساعدها على حل مشكالت طالباا بشكل صحيح،حصيلتها

التأكد من وجود مرشدات طالبيات يف كل مدرسة ثانوية، والعمل على زيادة  −
ولياا  ملساعدة املرشدة على القيام مبسؤاملرشدات الطالبيات داخل املدرسة، وذلك

 .  بشكل كامل

 املرشدات الطالبيات واملعلمات، مما يساعد يف وقاية الطالبات احلث على التعاون بني −
 .هلنمن اإلعجاب، واكتشاف الطالبات املعجبات ووضع الطرق واحللول 

البد أن تنسق املرشدة الطالبية لقاءات مع أمهات الطالبات ملناقشتهن يف موضوع  −
 .اإلعجاب، وتعريفهن بوسائل الوقاية

من مشكلة البيات الاليت متيزن يف وقاية الطالبات إعطاء احلوافز للمرشدات الط −
 .اإلعجاب، لتكون حافز هلن ولغريهن

 

توصيات تتعلق بإسهام النشاط املدرسي يف وقاية طالبات املرحلة الثانوية : ثالثاً

  :من اإلعجاب

 أن تم املدرسة بتوعية الطالبات خبطورة الوقوع يف اإلعجاب، وإبراز طرق الوقاية منه  −
  . واملسابقات، والربامج،ل احملاضراتمن خال

 ضرورة إبراز موضوع اإلعجاب عند الطالبات من خالل اإلذاعة املدرسية، وبيان  −
، حىت يكون ذلك حصناً مانعاً  ومراحله الوقوع يف اإلعجابيان كيفيةأضراره، وب

 . وواقياً من الوقوع فيه
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رسية، وأخذ آرائهن مبا  ضرورة تشجيع مجيع الطالبات للمشاركة يف األنشطة املد −
 .يتناسب مع قدران وميوهلن

 والسلوك ، واملعاملة الطيبة،ال بد أن يساهم النشاط املدرسي يف تنمية اخللق احلسن −
 .الطالبات املستقيم لدى

 وحتمل ، واالعتماد عليها،البد أن يعزز النشاط املدرسي لدى الطالبات الثقة بالنفس −
 . وتقوميها، والتخطيط هلا،يهااملسؤولية من خالل املشاركة ف

  كاحلاجة ، والنفسية لدى الطالباتأن يليب النشاط املدرسي احلاجات االجتماعية −
   . وحتقيق الذات والتقدير، والصداقة،االجتماعي لالنتماء

جيب على املدرسة أن تم بإبراز مشرفة لألنشطة املدرسية، حيث تم بكل مشكلة  −
 .   الوقاية من كل مشكلةتواجه الطالبات، وتضع سبل

  عضواً كلالبد أن يشارك يف األنشطة املدرسية كل من املعلمة واملرشدة الطالبية، بل −
 يف تشكيل شخصية الطالبات اً أساسياً ركناملدرسي يعد ألن النشاط ؛داخل املدرسة
 .داخل املدرسة

توضيح ب، واحتواء األنشطة املدرسية على مسرحيات ومشاهد تتعلق مبشكلة اإلعجا −
 األساليب الصحيحة يف وإبراز األخطاء، وتوضيحيف تلك املشكلة، الوقوع خطورة 

 .التعامل مع تلك املشكلة

   

توصيات تتعلق بإسهام املقرر الدراسي يف وقاية طالبات املرحلة الثانوية : رابعاً

 :من اإلعجاب

 وتربز أساليب ،البد أن يتخلل املقررات الدراسية موضوعات تناقش مشكلة اإلعجاب −
  .الوقاية منها، وتبني الفرق بني احلب يف اهللا واإلعجاب

 توظيف موضوعات يف املقررات الدراسية تربز سري النساء املؤمنات الصاحلات،  منبدال −
  .�والتركيز على سري نساء النيب 
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 البد أن تسهم مجيع املقررات الدراسية يف بيان أخطار اإلعجاب احلسية واملعنوية على −
 .الطالبات

مطالب راسية مصممة وفق ميول الطالبات واحتياجان، والبد أن تكون املقررات الد −
 .منوهن، حىت حيدث التعلم بشكل طبيعي و متوازن

البد أن تنمي املقررات الدراسية لدى الطالبات القيم اإلميانية، وتم بتلبية حاجان  −
 يف صد الطالبات عن تلعب الدور األكربلقيم اإلميانية االجتماعية والوجدانية، فهذه ا

 .الوقوع يف اإلعجاب

مهية اختيار الصحبة الصاحلة، ألمن الضروري أن تشري املقررات الدراسية بشكل كبري  −
 .والبعد عن الرفقة السيئة اليت هي من أهم أسباب الوقوع يف املشكالت

 

 

 :  مقترحات لدراسات مستقبلية : رابعاً

ور املدرسة الثانوية يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية تناولت هذه الدراسة د
 واملرشدات الطالبيات دراسة ، واملعلمات،من وجهة نظر طالبات الصف الثالث ثانوي

  .ميدانية مبدينة الرياض، وقد اقتصرت على مشكلة اإلعجاب
 اإلعجاب وتقترح الباحثة إجراء املزيد من البحوث والدراسات اليت تتناول مشكلة

  :ومشكالت أخرى، مثل
  .إجراء دراسة مشاة على املدارس األهلية يف مدينة الرياض- ١
إجراء دراسة عن مشكلة اإلعجاب عند املرحلة الثانوية، لكن تربز دور املؤسسات - ٢

  .التربوية غري املدرسة
  .عالجيالانب ها تشمل اجلإجراء دراسة عن مشكلة اإلعجاب عند املرحلة الثانوية، لكن- ٣

إجراء دراسة ملشكلة التمرد والعصيان عند طالبات املرحلة الثانوية، وإبراز دور - ٤
  .املدرسة يف حل تلك املشكلة
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 .دار اإلميان.الكواشف املضية عن آليلء رسالة العبودية).م٢٠٠٤(ربهامي، ياسر ال - ٨
 .مكتبة امللك فهد:الرياض.بناء األجيال).هـ١٤٢٣(بكار، عبد الكرمي ال - ٩

 :الرياض.مهام املعلم داخل الفصل املدرسي).هـ١٤٢٩(بيشي، عبدالعزيز بن حسني  -١٠
 .فهرس مكتبة امللك فهد

 . مكتبة املنار اإلسالمية:الكويت.أفتخر بأنين مراهق).م٢٠٠٢(ثويين، حممد فهد ال -١١
الدور التربوي للوالدين يف تنشئة الفتاة املسلمة يف ).هـ١٤٢٢(هين، حنان عطية اجل -١٢

 ".نسخة إلكترونية":الرياض.مرحلة املراهقة
 املكتبة :بريوت.روضة احملبني ونزهة املشتاقني).هـ١٤٢٤(وزية، مشس الدين حممد اجل -١٣

 .العصرية
الصحاح تاج اللغة وصحاح ).م١٩٩٠(اجلوهري، إمساعيل محاد  -١٤

 .دارالعلم:بريوت.العربية
 .العبيكان:الرياض.أنت وبناتك املراهقات).هـ١٤٢٧(وهري، أميمة حممد اجل -١٥
التربية الوجدانية واالجتماعية لطلبة ).هـ١٤٢٨(ل ديدي، مىن، واخلطيب، مجااحل -١٦

 . مكتب التربية العريب لدول اخلليج:الرياض. التعليم العام
 . دار الوطن للنشر:الرياض.وقفات مع الطالبات).هـ١٤٢١(سني، علي احل -١٧



 ١٢٧

نسخة (:دار اهلداية،.تاج العروس من جواهر القاموس).ط-ب(احلسيين، حممد -١٨
 .)إلكترونية

كيف تؤثر وسائل اإلعالم؟ دراسة يف ).هـ١٤٢٥(د بن عبدالرمحن ضيف، حمماحل -١٩
 . مكتبة العبيكان:الرياض. النظريات واألساليب

ــ -٢٠ ــدنان ال ـــ١٩٨٤(دودي، ع ــسلوك  ).ه ــة ال ــة وطبيع ــباب اجلرمي أس
 .ذات السالسل: الكويت.اإلجرامي

دار :الريـاض .املُـدرس ومهـارات التوجيـه     ).هـ١٤١٨(دويش، حممد عبداهللا    ال -٢١
 .الوطن

دار التوزيع : مصر.١ج" ترويض العاصفة"مراهقة ال أزمة).هـ١٤٢٠(ا، أكرم رض -٢٢
 .والنشر اإلسالمية

 دار :عمان.علم نفس النمو الطفولة واملراهقة).هـ١٤٢٤(رمياوي، حممد عودة ال -٢٣
 .املسرية للنشر والتوزيع

 .ع املؤمتن للتوزي:الرياض.يف بيتنا مراهق).م٢٠٠٧(زواهرة، رانية والطعامنة،شادي ال -٢٤
 . دار النهضة العربية:بريوت.يف اجتماعيات التربية).م١٩٨١(سرحان، منري املرسي ال -٢٥

 .الدار املصرية اللبنانية: القاهرة.النشاط املدرسي).هـ١٤٢٧(شحاتة، حسن  -٢٦
دار الكتاب : الكويت.االحنرافاملراهقة وأسباب ).هـ١٤٢٧(شربيين،مروة شاكر ال -٢٧

 .احلديث
 .مكتبة الرشد: الرياض.التدين عالج اجلرمية).هـ١٤١٩(صنيع،صاحل بن إبراهيم ال -٢٨
 .احتاد العرب: دمشق.علم النفس يف القرن العشرين).م٢٠٠١(عامود، بدر الدين  -٢٩
 دار الفكر للطباعة :عمان.تربية املراهقني).هـ١٤٢١(الرحيم  عدس، حممد عبد -٣٠

 .والنشر
 :الرياض.ةاملدخل إىل البحث يف العلوم السلوكي).هـ١٤٢٧(عساف، صاحل محد ال -٣١

 .العبيكان
دار اخلرجيي :الرياض.النمو اإلنساين الطفولة واملراهقة).هـ١٤١٩(عقل،عطا حسني  -٣٢

 .للنشر والتوزيع
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دار اخلرجيي للنشر :الرياض.اإلرشاد النفسي والتربوي).هـ١٤٢١(عقل،حممود عطا  -٣٣
 .والتوزيع

 دار البشائر :لبنان.مشكالت ابنيت املراهقة هذه حلوهلا). هـ١٤٢٤(علواين، نشوة ال -٣٤
 .اإلسالمية

 .دار الصميعي:الرياض.فتياتنا واإلعجاب).هـ١٤١٧(عيد،نوال عبد اهللا ال -٣٥
 :الرياض.تطور نظام التعليم يف اململكة ).  هـ١٤٢٦(الغامدي، عبداجلواد، محدان  -٣٦

                                                                                                                   .مكتبة الرشد
 .دار ابن األثري:الرياض.اإلعجاب والشهوة احملرمة).هـ١٤٢٠(فهد،سارة ال -٣٧
 .دار الصفوة:بريوت.تربية الفتاة يف اإلسالم).هـ١٤٢٢(قائمي،علي ال -٣٨
 :الكويت.املنهج املدرسي وبعض املشكالت التربوية).هـ١٤١٣(مد صالح اور، حمجم -٣٩

 .دار القلم للنشر والتوزيع
 دار الفرقان :األردن.أثر التربية الوقائية يف اإلسالم). م٢٠٠٥(حممد، أمحد ضياء الدين  -٤٠

 .للنشر والتوزيع
 .زيع دار الثقافة للنشر والتو:عمان.نظريات التعلم).م٢٠٠٤(حممد، حممد جاسم  -٤١
ادفع مصاريفك ألرحامك وجلارك وملعلمك ).م١٩٩٨(العزيز  طوع، نسيبة عبدامل -٤٢

 . مطابع الوطن:الكويت.١ج
 .النهضة العربية: بريوت.النمو النفسي).هـ١٩٧١(ليجي، عبد املنعم وحلمي امل -٤٣
فهرس : الرياض.علم نفس املراحل العمرية).هـ١٤٢١(عمر عبد الرمحن، فدىامل -٤٤

 . طنيةمكتبة امللك فهد الو
 .دار ابن األثري: الرياض".اإلعجاب"الداء العضال).هـ١٤٢٢(نقور،أمل بنت زيد امل -٤٥
 .دار الفكر:دمشق.أصول التربية اإلسالمية وأساليبها).م٢٠٠٨(النحالوي،عبدارمحن  -٤٦
 . مؤسسة الرسالة:لبنان.علم النفس التربوي).هـ١٤٢٦(نشوايت،عبدايد  -٤٧
النفس الدعوي دراسة نفسية لآلباء علم ).ـه١٤٢٤(نغيمشي،عبدالعزيز بن حممد ال -٤٨

 . دار املسلم للنشر والتوزيع:الرياض. والدعاة واملربني
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املراهقون دراسة نفسية إسالمية لآلباء ).هـ١٤٢٢(نغيمشي،عبدالعزيز بن حممد ال -٤٩
 . دار املسلم للنشر والتوزيع:الرياض. واملعلمني والدعاة

: الرياض.هرة اإلعجاب بني الفتياتظا).هـ١٤١٢( وهييب، عبد الرمحن رشيد ال -٥٠
 .الدعوة

 .مؤسسة الرسالة: بريوت.التربية الوقائية يف اإلسالم). هـ١٤١٦(يكن،فتحي  -٥١
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الدور التربوي للمدرسة الثانوية مبدينة الريـاض يف        ). هـ١٤٢٨(بايل، أمل عبداهللا  اجل -٥٢
رسالة ماجستري  .  الفتاة السعودية من وجهة نظر املعلمات      تعزيز قيم العمل التطوعي لدى    

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض.كلية العلوم االجتماعية.غري منشورة
التربية الوقائية يف اإلسالم ومـدى اسـتفادة        ). هـ١٤١٧(دري، خليل عبد اهللا     احل -٥٣

جامعة أم القرى، مكة    . ة التربية كلي.رسالة ماجستري غري منشورة   . املدرسة الثانوية منها  
 .املكرمة

املشكالت النفسية والتعليمية الـشائعة لـدى       ). هـ١٤١٣(راشي، سليمان عمر    اخل -٥٤
كليـة  .رسالة ماجستري غري منشورة   . طالب املرحلتني الثانوية واملتوسطة مبدينة الرياض     

 .جامعة امللك سعود، الرياض. التربية
 كما يراها االحنرافساليب وقاية الطالب من أ ).هـ١٤١٣(رميي، صاحل بن أمحد ال -٥٥

. رسالة ماجستري غري منشورة. التربويون يف املدارس املتوسطة احلكومية مبدينة الرياض
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض. كلية العلوم االجتماعية

جلوانب إسهامات املدرسة الثانوية للبنات يف تنمية ا). هـ١٤٢٨(سلطان، رميا حممد  -٥٦
كلية العلوم .رسالة ماجستري غري منشورة .االجتماعية واألخالقية للطالبات

 .جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،الرياض.االجتماعية
املشكالت السلوكية الطالبية اليت تواجه ).  هـ١٤٢٢(شمري، مشعان ضيف اهللال -٥٧

رسالة . نية مبنطقة حائلإدارات مدارس التعليم العام وأساليب معاجلتها دراسة ميدا
 .جامعة امللك سعود، الرياض. كلية التربية.ماجستري غري منشورة
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رؤية إسالمية لدور بعض املؤسسات التربوية يف ). هـ١٤١٣(صديق، أمرية حممد  -٥٨
جامعة أم القرى، . كلية التربية. رسالة ماجستري غري منشورة.الوقاية من خطر املخدرات

 .مكة املكرمة
مشكالت املراهقات االجتماعيـة والنفـسية      ). هـ١٤٢٥(، خولة عبداهللا  عبدالكرميال -٥٩

 .جامعة امللك سعود، الرياض. كلية اآلداب.رسالة ماجستري غري منشورة .والدراسية
اجلهود التربوية للمدرسة الثانوية يف وقاية الطالب ). هـ١٤٢٧(عيسى، إبراهيم حممد  ال -٦٠

جامعة أم القـرى،    . كلية التربية . منشورة رسالة دكتوراه غري  . ات السلوكية االحنرافمن  
 .مكة املكرمة

. دور املدرسة الثانوية يف التربيـة اجلنـسية       ). هـ١٤٢٨(غدوين، عبداهللا بن حممد     ال -٦١
جامعة اإلمام حممد بـن سـعود       .كلية العلوم االجتماعية  .رسالة ماجستري غري منشورة   

 .اإلسالمية،الرياض
السلوكية لدى املراهقني احملرومني من املشكالت ). هـ١٤٢٧(فقيهي، حممد علي ال -٦٢

كلية العلوم . رسالة ماجستري غري منشورة .الرعاية األسرية يف اململكة العربية السعودية
 .جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،الرياض. االجتماعية

دراسة لبعض مشكالت طالبات املدرسة الثانويـة       ). هـ١٤٠٧(قالجو، رجاء منري     -٦٣
كليـة  . رسالة دكتوراه غري منـشورة .ور التربية اإلسالمية يف مواجهتها    للبنات جبدة ود  

 .جامعة أم القرى، مكة املكرمة. التربية
مدى مشاركة أولياء األمور مع املرشد الطاليب ). هـ١٤١٨(اجري، فيصل حممد اهل -٦٤

 رسالة ماجستري غري .يف احلد من املشكالت االجتماعية والسلوكية لدى الطالب
 .جامعة امللك سعود، الرياض.  اآلدابكلية.منشورة

 

٣- �67�� 	'��8��67�� 	'��8��67�� 	'��8��67�� 	'��8�:::: 
األخالق الزوجية وأمهيتها للفتاة املسلمة يف ضوء التربية .باحارث،عدنان حسن -٦٥

 ).نسخة إلكترونية (جملة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية.اإلسالمية
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وتعليم ..  حيذرونائيوناألخص )١٤٨٣١، ع٢١م يناير ٢٠٠٩(اجلربي، مفلح  -٦٦
 .الرياض، جريدة الرياض.» التوعية والعقوبة الرادعة«البنات مطالب ب 

.  الفراغ الروحي ومنحدر املثلية)١٤٥١٨، ع ٢٤م مارس ٢٠٠٨(اجلعويل، حليمة  -٦٧
  .الرياض، جريدة الرياض

الة .ظاهرة اإلعجاب هل هي ظاهرة طبيعية أم حالة مرضية.دايل،داللال -٦٨
 .٣٣٤ع).هـ ذو القعدة١٤٢٥(العربية

اإلعجاب بني الفتيات يهـددهن     ) ١٣٧٠١،  ٢٨م ديسمرب   ٢٠٠٥(آل زاحم،نايف    -٦٩
  .جريدة الرياض،الرياض. باألمراض النفسية

املرشدات يف املدارس حيـذرن مـن       ) ١٤٧٤٠ع،  ١م نوفمرب   ٢٠٠٨(شومر،نورة  ال -٧٠
 .جريدة الرياض،الرياض. الطالبات بني" اإلعجاب"ظاهرة  

هــ،  ١٤٢٣القسم العلمي بدار ابن خزمية،    . أختاه احذري اإلعجاب  .ةدار ابن خزمي   -٧١
 . الرياض

وزارة التربيـة   .اإلعجـاب ). هـ١٤٢٢(العمري، إميان، الصيب، رقية، والبليد، مها        -٧٢
 . مدرسة صفية بنت حيي، الرياض.رئاسة احلرس الوطين.والتعليم

هـ ١٤٢٢(جملة األسرة . اإلعجاب عامل سري للفتيات. نياز،هاجر وآخرون -٧٣
 .١٠٣ع).شوال

 .١٠القسم العلمي مبدار الوطن،ج.اإلعجاب واحلصاد املر.مدار الوطن للنشر -٧٤

 املنتدى الثاين للفتيات. فتياتنا واحلب بني الرفض واالحتياج. وزارة التربية والتعليم -٧٥
 ).هـ١٤٢٦(
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 .تسجيالت الشبكة اإلسالمية . اعترافات عاشق. العريفي، حممد -٧٦

   . بالدمام–تسجيالت القادسية اإلسالمية . فتياتنا واإلعجاب. ، خالدالصقعيب -٧٧
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  االستبانة األولية
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  اململكة العربية السعودية       
           وزارة التعليم العايل

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
   الرياض-م االجتماعية   كلية العلو

                                                       
  
  
  

  االستبانة يف صورا األولية ملوضوع
  

دور املدرسة الثانوية يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية من وجهة 
  نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيات

  ية مبدينة الرياضدراسة ميدان
  

  
  

� �

� �

سوف تطبق على عينة من طالبات مرحلة الصف الثالث ثانوي مبدارس مدينة الرياض 
�هـ١٤٣١-١٤٣٠خالل الفصل الدراسي الثاين من العام   �

� �

  
  

  إعداد
  نورة بنت ناصر الدوسري

  
  
  
  
  



 ١٣٥

  
  

  خطاب حتكيم االستبانة
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  حفظه اهللا ورعاه ......                لفاضلإىل األستاذ الدكتور ا
دور املدرسة الثانوية يف (أفيدك بأين طالبة ماجستري وأعد حالياً موضوع حبث بعنوان 

وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية من وجهة نظر طالبات الصف 
  ) الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيات

  عبد اللطيف بن عبد العزيز الرياح/ ف الدكتور                   بإشرا
ومت االقتصار على مشكلة اإلعجاب عند طالبات املرحلة الثانوية، وسيتم استخدام االستبانة            

  :أداة للبحث، وستشتمل االستبانة على أربعة حماور وهي
  .إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات - ١
 .وقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالباتإسهام املرشدة الطالبية لل - ٢
 .إسهام النشاط الطاليب للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات - ٣
 إسهام املقرر املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات - ٤

  . وحتت كل حمور عدة عبارات ،وكل عبارة ا مخسة مقاييس وفق تدرج ليكرت اخلماسي

                
فآمل من سعادتكم التكرم بتحكيم االستبانة، وتبيني أمهية ووضوح وانتماء كل عبـارة             

  .حملورها، شاكرة لكم حسن تعاونكم
  الباحثة                                                         

                                                         نورة بنت ناصر الدوسري   
  

    عناصر احملور

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق

٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

ليس يل 
  رأي
١    

      



 ١٣٦

  
     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح  غري واضح

مدى انتماء الفقرة 
  للمحور

  
    منتمية   غري منتمية

التعديل 
    املقترح

تغرس املعلمـة تقـوى اهللا          ١
                                .واملخافة منه

تناقش املعلمة املـشكالت        ٢
اليت تتعلق بطبيعة املرحلـة     

    .الثانوية
                            

تتحدث املعلمة عن أخطار        ٣
                                .الوقوع يف اإلعجاب

حتاول املعلمـة اكتـشاف         ٤
مشكلة اإلعجاب بأسلوب   

                                .تربوي
لمة على إشـراك    حترص املع     ٥

الطالبات، بإبداء آرائهـن    
                                .حول اإلعجاب 

تتابع املعلمـة االسـتخدام         ٦
ــة  ــد لوســائل التقني اجلي

    .اجلديدة
                            

تــوعي املعلمــة باختيــار     ٧
                                .الصحبة الصاحلة واحلسنة

تربطين باملعلمـة مـشاعر         ٨
الصداقة واحملبة والتفاهم اليت    

                                .ال تتعدى احلدود 



 ١٣٧

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    

 العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح  غري واضح

مدى انتماء الفقرة 
  للمحور

  
    منتمية   غري منتمية

التعديل 
    املقترح

ال تربط املعلمـة مـشكلة          ٩
اإلعجاب باملـادة العلميـة    

                                .  داخل الفصلامللقاة
تعامل املعلمـة الطالبـات         ١٠

مبستوى واحد دون تفضيل    
 . واحدة على أخرى

                            
تتجمل املعلمة جتمل زائـد         ١١

عن احلد املعقول، مما يؤدي     
 .لالفتتان ا

                            
تبني املعلمة الفرق بني احلب         ١٢

                             .يف اهللا واإلعجاب
املعلمة ليست قدوة حـسنة         ١٣

دي ـا يف سـلوكها      أقت
 .وتصرفاا

                            
تستغل املعلمـة مـشاعر         ١٤

                             .الطالبة املعجبة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٣٨

  

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املرشدة الطالبية: احملور الثاين

    العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح   غري واضح

  ورهاانتماء الفقرة حمل
  
  

    منتمية   غري منتمية

التعديل 
    املقترح

ال تتفهم املرشدة الطالبيـة         ١
                            .خصائص املرحلة الثانوية

    

تلــزم املرشــدة الطالبيــة     ٢
  الطالبات باآلداب والسلوك

    .اإلسالمية
                            

مش املرشـدة الطالبيـة         ٣
بالتغلــب علــى مــشكلة 

 .اإلعجاب بني الطالبات
                        

    

رشـدة الطالبيـة    توجه امل     ٤
ــورة   ــات إىل خط الطالب

 .الوقوع يف اإلعجاب
                            

تساعد املرشـدة الطالبيـة         ٥
الطالبات يف التعرف علـى     

                                .إمكانان وقدران
تعرف املرشـدة الطالبيـة         ٦

ــة   ــروف االجتماعي الظ
    .للطالبات

                            
تعقد املرشـدة الطالبيـة         ٧

جلسات فردية للطالبـات    
                                .املعجبات

حترص املرشـدة الطالبيـة         ٨
ــات   ــشاف الطالب الكت

                                .املعجبات



 ١٣٩

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املرشدة الطالبية: احملور الثاين

    

 العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح   غري واضح

  انتماء الفقرة حملورها
  
  

    منتمية   غري منتمية

يل التعد
    املقترح

مل املرشـدة الطالبيـة         ٩
الطالبات الاليت تعانني  من     

                                .مشكلة اإلعجاب
تقدم املرشدة الطالبية برامج        ١٠

إرشادية حتذر مـن خطـر      
                                .اإلعجاب

متتلك املعلومات الكافيـة        ١١
ــوع   ــشة يف موض للمناق

 .اإلعجاب
                        

    

تتناقش املرشدة الطالبية مع        ١٢
ــات يف ــوع الطالب  موض

 .اإلعجاب
                        

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٠

  
  

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام النشاط املدرسي: احملور الثالث

    العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح   غري واضح

انتماء الفقرة 
  حملورها

  
    منتمية   غري منتمية

التعديل 
    املقترح

تطرق النشاط املدرسي   ال ي     ١
ــرامج  ــرات وب إىل حماض
ومسابقات تشري إىل مشكلة    

 .اإلعجاب

                        
    

ال توجد  أنشطة مدرسـية          ٢
جتذب الطالبـات الـاليت     

 .لديهن عالقات غري سوية
                        

    

يشتمل النشاط املدرسـي        ٣
على برامج تساهم يف توجيه     

 .السلوك الغري سوي
                            

يشبع النـشاط املدرسـي         ٤
                             .جات وامليولاحلا

أشارك يف إعداد األنـشطة         ٥
املدرسية املتعلقة باملـشاكل    
االجتماعية ومنها مـشكلة    

    .اإلعجاب
                            

ال يساهم النشاط املدرسي        ٦
                            .يف استثمار وقت الفراغ

.    

يزرع النشاط املدرسـي يف         ٧
النفوس القـيم واألخـالق     

  .السليمة
 

                            



 ١٤١

     للوقاية من مشكلة اإلعجاب النشاط املدرسيإسهام: احملور الثالث

    

 العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح   غري واضح

انتماء الفقرة 
  حملورها

  
    منتمية   غري منتمية

التعديل 
    املقترح

يفتقد النـشاط املدرسـي         ٨
وجود لقاءات وحـوارات    
هادفة مع املعلمات تتنـاول     

    .اإلعجابمشكلة 

                            

جه النـشاط املدرسـي     يو    ٩
                                .الطاقات واإلبداع

يسعى النشاط املدرسي إىل        ١٠
إعداد املواطنـة الـصاحلة     

                                .امللتزمة بآداب اإلسالم
ال يوضح النشاط املدرسي        ١١

أخطار اإلعجاب احلـسية    
 .واملعنوية بني الطالبات

                            
يعمق النشاط املدرسي روح        ١٢

                             .نتماء لألسرةاال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
  



 ١٤٢

  
  

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املقرر الدراسي: احملور الرابع

    العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح   غري واضح

انتماء الفقرة 
  حملورها

  
    منتمية   غري منتمية

التعديل 
    املقترح

 الدراسـي   يرتبط املقـرر      ١
باملشكالت الـيت تواجـه     

    .املرحلة الثانوية
                            

يهــتم املقــرر الدراســي     ٢
بالقدرات وامليـول الـيت     

    .تناسب املرحلة الثانوية
                            

يهتم املقرر الدراسي بغرس        ٣
                                .القيم واألخالق يف النفس 

حيتوي املقرر الدراسي على        ٤
ــساهم يف  ــوعات ت موض

                                .سويتوجيه السلوك الغري 
يساهم املقرر الدراسـي يف         ٥

توجيه العاطفـة توجيهـاً     
                                .سليماً

يغرس املقرر الدراسي القيم        ٦
اإلميانية اليت حتـصن مـن      

    . مشكلة اإلعجاب
                            

يسعى املقرر الدراسي لزرع        ٧
  .الثقة يف نفسك
    

                            



 ١٤٣

    اإلعجاب للوقاية من مشكلة إسهام املقرر الدراسي: احملور الرابع

    

    العبارة

مدى أمهية كل 
  فقرة

  
    مهمة     غري مهمة

مدى وضوح كل 
  فقرة

  
    واضح   غري واضح

انتماء الفقرة 
  حملورها

  
    منتمية   غري منتمية

التعديل 
    املقترح

يهمل املقرر الدراسي ربط        ٨
                             .موضوع اإلعجاب باملعلمة

املقرر الدراسي بعيد عـن         ٩
                             .كرياالبتكار واإلبداع والتف

يراعي املقـرر الدراسـي         ١٠
االهتمامــات واحلاجــات 

 .وامليول
                            

سـري  يربز املقرر الدراسي        ١١
                             .النساء املؤمنات الصاحلات

يساعد املقرر الدراسـي يف         ١٢
الوقاية من اإلعجاب بـني     

 .الطالبات
                            

يساعد املقرر الدراسـي يف         ١٣
التوعية بتوجيه العواطـف    

 . اهللا تعاىلحلب
                        

    

  
  
  

  
  
  
  
  



 ١٤٤

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٢(א����ق
  أمساء احملكمني 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٥

  

        أسماء المحكمينأسماء المحكمينأسماء المحكمينأسماء المحكمين

  
 جهة العمل التخصص اسم احملكم رقم

١ 
مقداد بن حممد علي . د. أ

 ياجلن
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تربية إسالمية

 اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامعة  إدارة تربوية عبد اهللا بن حممد الوزرة. د ٢

٣ 
حممد بن عبد السالم . د

 العجمي
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تربية إسالمية

 خالد بن عبداهللا اخلميس. د.أ ٤
علم نفس 
 الفسيولوجي

 جامعة امللك سعود

٥ 
عبد العزيز بن عبد الرمحن . د

 احمليميد
 ود اإلسالميةجامعة اإلمام حممد بن سع تربية إسالمية

٦ 
مسري بن عبد القادر . د. أ

 خطاب
 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تربية إسالمية

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تربية إسالمية مسري بن حسنني بركات. د. أ ٧

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تربية إسالمية السعيد بن حممد رشاد. د ٨

٩ 
عمر بن عبد الرمحن . د.أ

 املفدى

علم نفس 
 النمو

 جامعة امللك سعود

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تربية إسالمية فتحي حممد معبد. د ١٠

١١ 
أمحد بن عبد الرمحن . د

 اجلهيمي

مناهج وطرق 
 تدريس

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

 جامعة القصيم  خالد الصقعيب.د ١٢

 جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية تربية إسالمية إبراهيم حممد العيسى. د ١٣

  
  



 ١٤٦

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٣(א����ق
  االستبانة قبل وبعد التحكيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٧

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

    .تنمي املعلمة لدى الطالبات تقوى اهللا واملخافة منه يف السر والعلن    .خافة منهتغرس املعلمة تقوى اهللا وامل    ١

   .تناقش املعلمة املشكالت السلوكية اليت تتعلق بطبيعة النمو يف املرحلة الثانوية    .تناقش املعلمة املشكالت اليت تتعلق بطبيعة املرحلة الثانوية    ٢
 

    .وتنهى عنهتتحدث املعلمة عن أخطار الوقوع يف اإلعجاب     .جابتتحدث املعلمة عن أخطار الوقوع يف اإلع    ٣
    .حتاول املعلمة اكتشاف مشكلة اإلعجاب عند الطالبات بأسلوب تربوي    .حتاول املعلمة اكتشاف مشكلة اإلعجاب بأسلوب تربوي    ٤

حترص املعلمة على إشراك الطالبـات، بإبـداء آرائهـن حـول            ٥
    .اإلعجاب 

ك الطالبات بإبداء آرائهن حول أسـباب الوقـوع يف          حترص املعلمة على إشرا   
    .اإلعجاب 



 ١٤٨

  
   للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

 .ترشد املعلمة الطالبات إىل اختيار الصحبة الصاحلة .توعي املعلمة باختيار الصحبة الصاحلة واحلسنة    ٦
بطين باملعلمة مشاعر الصداقة واحملبة والتفاهم الـيت ال تتعـدى           تر    ٧

    .احلدود 
    مت حذف العبارة  

ال تربط املعلمة مشكلة اإلعجاب باملادة العلمية امللقـاة داخـل               ٨
    . الفصل

تقوم املعلمة بتوظيف تطبيقات بعض املقررات الدراسية يف الوقاية من مشكلة 
     .اإلعجاب

لبات مبستوى واحد دون تفضيل واحدة علـى        تعامل املعلمة الطا      ٩
 . أخرى

   .حترص املعلمة على العدل يف التعامل بني الطالبات 

 .تتجمل املعلمة يف املدرسة بشكل مبالغ فيه مما يؤدي لالفتتان ا .تتجمل املعلمة جتمل زائد عن احلد املعقول، مما يؤدي لالفتتان ا    ١٠

 .تبني املعلمة للطالبات الفرق بني احلب يف اهللا واإلعجاب  .ب يف اهللا واإلعجابتبني املعلمة الفرق بني احل    ١١

 .املعلمة قدوة حسنة يقتدي ا الطالبات يف سلوكها وتصرفاا  .املعلمة ليست قدوة حسنة أقتدي ا يف سلوكها وتصرفاا    ١٢



 ١٤٩

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    العبارة بعد التحكيم    قبل التحكيمالعبارة 

 .ِذب املعلمة مشاعر الطالبة املعجبة ا  .تستغل املعلمة مشاعر الطالبة املعجبة    ١٣

 .جتيب املعلمة الطالبات عن تساؤالن اخلاصة باإلعجاب     ١٤

  الصاحلات وكيف سعني إىل رقي أخالقهنتشري املعلمة إىل مناذج من حياة املؤمنات    ١٥

١٦    

  
    عبارات مت إضافتها بعد توجيهات احملكمني

 .توضح املعلمة للطالبات مراحل الوقوع يف اإلعجاب بأسلوب تربوي

  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٠

  

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املرشدة الطالبية: احملور الثاين

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

توضح املرشدة الطالبية للطالبات خصائص النمو للمرحلة الثانوية لوقايتهم يف     . الثانويةال تتفهم املرشدة الطالبية خصائص املرحلة    ١
    .  تلك املرحلة من الوقوع  يف اإلعجاب 

  تلزم املرشدة الطالبية الطالبات باآلداب والسلوك    ٢
    .اإلسالمية

 .تؤكد املرشدة الطالبية على الطالبات االلتزام بالسلوك اإلسالمي

رشدة الطالبية التغلب على مـشكلة اإلعجـاب بـني          مش امل     ٣
 .الطالبات

 .تساعد املرشدة الطالبية يف القضاء على مشكلة اإلعجاب عند  الطالبات

 .توعي املرشدة الطالبية الطالبات خبطورة الوقوع يف اإلعجاب    .توجه املرشدة الطالبية الطالبات إىل خطورة الوقوع يف اإلعجاب    ٤

 الطالبية الطالبات يف التعرف علـى إمكانـان         تساعد املرشدة     ٥
    .وقدران

 .تساعد املرشدة الطالبية الطالبات يف التعرف على إمكانان وقدران



 ١٥١

  
   للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املرشدة الطالبية: احملور الثاين

    

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

    .تتعرف املرشدة الطالبية يف بداية كل عام على الظروف االجتماعية للطالبات    .ف االجتماعية للطالباتتعرف املرشدة الطالبية الظرو    ٦

    .تعقد املرشدة الطالبية جلسات فردية للطالبات املعجبات    .تعقد املرشدة الطالبية جلسات فردية للطالبات املعجبات    ٧

    .تقدم املرشدة الطالبية برامج إرشادية حتذر من خطر اإلعجاب والوقوع فيه    .عجابتقدم املرشدة الطالبية برامج إرشادية حتذر من خطر اإل    ٨

    .تسعى املرشدة الطالبية الكتشاف الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب    .حترص املرشدة الطالبية الكتشاف الطالبات املعجبات    ٩

 .شدة الطالبية املعلومات الكافية للمناقشة يف موضوع اإلعجابمتتلك املر .متتلك املعلومات الكافية للمناقشة يف موضوع اإلعجاب    ١٠

 . تتناقش املرشدة الطالبية مع الطالبات يف موضوع اإلعجاب .تتناقش املرشدة الطالبية مع الطالبات يف موضوع اإلعجاب    ١١

 .الطالباتتتابع املرشدة الطالبية حاالت اإلعجاب عند     ١٢

 .تقدم املرشدة الطالبية ورش عمل للطالبات دف إىل وقايتهن من الوقوع يف اإلعجاب    ١٣

١٤    

  
 عبارات مت إضافتها بعد توجيهات احملكمني

تربز املرشدة الطالبية اجلوانب اإلجيابية للطالبات الواقعات يف اإلعجاب ملساعدن علـى             
 .التخلص من اإلعجاب 

      



 ١٥٢

    كلة اإلعجاب للوقاية من مشإسهام النشاط املدرسي: احملور الثالث

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

ال يتطرق النشاط املدرسي إىل حماضرات وبرامج ومسابقات تشري             ١
    .إىل مشكلة اإلعجاب

يفتقر النشاط املدرسي إىل حماضرات وبرامج ومسابقات تتناول الوقاية من اإلعجاب عنـد             
 .الطالبات

ات الاليت لديهن عالقـات     ال توجد أنشطة مدرسية جتذب الطالب         ٢
 .غري سوية

 .األنشطة املدرسية اليت جتذب الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب قليلة

 .يشبع النشاط املدرسي احلاجات وامليول لدى كثري من الطالبات .يشبع النشاط املدرسي احلاجات وامليول    ٣

اعيـة  أشارك يف إعداد األنشطة املدرسية املتعلقة باملشاكل االجتم           ٤
    .ومنها مشكلة اإلعجاب

    .تشارك الطالبات يف إعداد األنشطة املدرسية اليت تسهم يف الوقاية من مشكلة اإلعجاب

    .تسهم األنشطة املدرسية يف استثمار وقت فراغ الطالبات    .ال يساهم النشاط املدرسي يف استثمار وقت الفراغ    ٥



 ١٥٣

  
   مشكلة اإلعجاب للوقاية منإسهام النشاط املدرسي: احملور الثالث

    

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

 . ينمي النشاط املدرسي القيم واألخالق السليمة يف نفوس الطالبات  . يزرع النشاط املدرسي يف النفوس القيم واألخالق السليمة    ٦

    .ات واإلبداع لدى الطالباتجه النشاط املدرسي الطاقيو    .جه النشاط املدرسي الطاقات والتفكري اإلبداعييو    ٧

يسعى النشاط املدرسي إىل إعداد املواطنة الصاحلة امللتزمة بآداب             ٨
    .اإلسالم

 .يقوم النشاط املدرسي بإعداد املواطنة الصاحلة امللتزمة بآداب اإلسالم 

ال يوضح النشاط املدرسي أخطار اإلعجاب احلسية واملعنوية بني             ٩
 .الطالبات

 .رسي أخطار اإلعجاب احلسية واملعنوية بني الطالباتيربز النشاط املد

 .يعمق النشاط املدرسي روح االنتماء لألسرة واتمع .يعمق النشاط املدرسي روح االنتماء لألسرة    ١٠

  
  
  
  



 ١٥٤

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املقرر الدراسي: احملور الرابع

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

حيتوي املقرر الدراسي على موضوعات تتعلق باملشكالت اليت تواجـه طالبـات املرحلـة                  .تبط املقرر الدراسي باملشكالت اليت تواجه املرحلة الثانويةير    ١
    .الثانوية

يهتم املقرر الدراسي بالقدرات وامليول الـيت تناسـب املرحلـة               ٢
    .الثانوية

انوية للطالبات ليتجاوزن تلـك الفتـرة       يهتم املقرر الدراسي بتوضيح خصائص املرحلة الث      
    .احلرجة

    .يسهم املقرر الدراسي بتأصيل القيم واألخالق يف نفوس الطالبات     .يهتم املقرر الدراسي بغرس القيم واألخالق يف النفس     ٣

حيتوي املقرر الدراسي على موضوعات تساهم يف توجيه السلوك             ٤
    .الغري سوي

    .عات تسهم يف وقاية الطالبات من الوقوع يف اإلعجابحيتوي املقرر الدراسي على موضو

    .يسهم املقرر الدراسي يف توجيه العاطفة لدى الطالبات توجيهاً سليماً    .يساهم املقرر الدراسي يف توجيه العاطفة توجيهاً سليماً    ٥



 ١٥٥

  
   للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املقرر الدراسي: احملور الرابع

    

    العبارة بعد التحكيم    العبارة قبل التحكيم

يغرس املقرر الدراسي القيم اإلميانية اليت حتـصن مـن مـشكلة                ٦
    . اإلعجاب

    . ينمي املقرر الدراسي لدى الطالبات القيم اإلميانية اليت حتصن من مشكلة اإلعجاب

 .بات يسهم املقرر الدراسي بتأصيل الثقة يف نفوس الطال    .يسعى املقرر الدراسي لزرع الثقة يف نفسك    ٧

 .سري النساء املؤمنات الصاحلاتيركز املقرر الدراسي على  .سري النساء املؤمنات الصاحلاتيربز املقرر الدراسي     ٨

 .يساعد املقرر الدراسي يف الوقاية من اإلعجاب بني الطالبات .يساعد املقرر الدراسي يف الوقاية من اإلعجاب بني الطالبات    ٩

 التوعية بتوجيه العواطـف حلـب اهللا        يساعد املقرر الدراسي يف       ١٠
 .تعاىل

 .يساعد املقرر الدراسي يف التوعية بتوجيه العواطف حلب اهللا تعاىل

 .يؤكِّد  املقرر الدراسي على مصاحبة األخيار     ١١

١٢    
           عبارات مت إضافتها بعد توجيهات احملكمني

 .   ع اإلعجابيربز املقرر الدراسي للطالبات موقف اإلسالم من الوقو
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  االستبانة النهائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٨

�  
  

  اململكة العربية السعودية       
           وزارة التعليم العايل

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
   الرياض-   كلية العلوم االجتماعية

                                                       
  
  
  

  استبانه ملوضوع
  

دور املدرسة الثانوية يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية من وجهة 
  نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيات

  دراسة ميدانية مبدينة الرياض
  

� �

  
  

  

  إعداد
  نورة بنت ناصر بن مبارك الدوسري

  
  
  
  
  

  
  

        



 ١٥٩

        
  حفظك اهللا......                                            /..........عزيزيت الطالبة

       السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
  

  ...يامن انتقيتك لتكوين أنت نرباساً تشعلي البحث بأناملك
  

يسعدين مشاركتك يف تقدمي آرائك النرية اليت تضئ يل الطريق يف رسالة املاجستري 
ة الثانوية يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت دور املدرس" اليت هي بعنوان 

السلوكية من وجهة نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات 
وقد مت االقتصار على مشكلة اإلعجاب عند طالبات الصف الثالث " الطالبيات

  .ثانوي
ة بكل  طليب عزيزيت أن تعطيين من وقتك القليل لتشاركيين وجتاويب عن تلك االستبان           

صدق، واليت راعيت يف تصميمها عدم اإلطالة واإلجابة عليها يف نفـس الوقـت،              
مقدرةً لك تعاونك وجهودك، علماً بأن ما تدلني به من معلومات وبيانات سيحاط             

  .بالسرية التامة ولن يوظَف إال لغرض حتقيق أهداف هذا البحث

  
  

  
                       

           الباحثة                                       
                                                   نورة ناصر الدوسري  

� �

� �
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  عزيزيت الطالبة
  : تشتمل االستبانة اليت أمامك على أربعة حماور وهي

  .إسهام املعلمة للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات - ١
 .بية للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالباتإسهام املرشدة الطال - ٢
 .إسهام النشاط املدرسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات - ٣
 .إسهام املقرر الدراسي للوقاية من مشكلة اإلعجاب عند الطالبات - ٤

 وكل حمور يشتمل على عدة عبارات، وأمام كل عبارة مخسة إجابات، وعند اختيـارك              
 :يف املكان املخصص، مثال ذلك) �(المة ألحد اإلجابات، ضعي ع
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    عناصر احملور

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق

٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

ليس يل 
  رأي
١    

   �   .تنمي املعلمة تقوى اهللا واملخافة منه لدى الطالبة



 ١٦١

� �

� �� �

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    العبارة

موافق 
  اماًمت

٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس 
يل 
  رأي
١    

١  
    

        .تنمي املعلمة لدى الطالبات تقوى اهللا واملخافة منه يف السر والعلن

                
تناقش املعلمة املشكالت السلوكية اليت تتعلق بطبيعـة النمـو يف املرحلـة                 ٢

    .الثانوية
    

                
    .وتنهى عنهإلعجاب تتحدث املعلمة عن أخطار الوقوع يف ا    ٣

                    
    .حتاول املعلمة اكتشاف مشكلة اإلعجاب عند الطالبات بأسلوب تربوي    ٤

                    
حترص املعلمة على إشراك الطالبات بإبداء آرائهن حول أسباب الوقـوع يف            ٥

                        .اإلعجاب 
 .تتناقش املعلمة مع الطالبات حول االستخدام اجليد لوسائل التقنية احلديثة    ٦

                
    

تقوم املعلمة بتوظيف تطبيقات بعض املقررات الدراسية يف الوقايـة مـن                ٧
                 .مشكلة اإلعجاب

    

  



 ١٦٢

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

     .لصحبة الصاحلةترشد املعلمة الطالبات إىل اختيار ا    ٨

                
  .حترص املعلمة على العدل يف التعامل بني الطالبات     ٩

 

    

                
     .تتجمل املعلمة يف املدرسة بشكل مبالغ فيه مما يؤدي لالفتتان ا    ١٠

                
 .تبني املعلمة للطالبات الفرق بني احلب يف اهللا واإلعجاب     ١١

                    
 .يف سلوكها وتصرفاا املعلمة قدوة حسنة يقتدي ا الطالبات     ١٢

                    
 .توضح املعلمة للطالبات مراحل الوقوع يف اإلعجاب بأسلوب تربوي    ١٣

                
    

تشري املعلمة إىل مناذج من حياة املؤمنات الصاحلات وكيف سعني إىل رقي                ١٤
                 .أخالقهن 

    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٣

  

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املعلمة: احملور األول

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

     .جتيب املعلمة الطالبات عن تساؤالن اخلاصة باإلعجاب     ١٥

                
     .ِذب املعلمة مشاعر الطالبة املعجبة ا     ١٦

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٤

  
  

    قاية من مشكلة اإلعجاب للوإسهام املرشدة الطالبية: احملور الثاين

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

توضح املرشدة الطالبية للطالبات خصائص النمو للمرحلة الثانوية لوقايتهم     ١
    .  يف تلك املرحلة من الوقوع  يف اإلعجاب 

    

                
     .االلتزام بالسلوك اإلسالميتؤكد املرشدة الطالبية على الطالبات     ٢

                
 .تساعد املرشدة الطالبية يف القضاء على مشكلة اإلعجاب عند  الطالبات    ٣

                    
 .توعي املرشدة الطالبية الطالبات خبطورة الوقوع يف اإلعجاب    ٤

                    
 .تساعد املرشدة الطالبية الطالبات يف التعرف على إمكانان وقدران    ٥

                    
رشدة الطالبية يف بداية كل عام علـى الظـروف االجتماعيـة            تتعرف امل     ٦

                        .للطالبات
    .تعقد املرشدة الطالبية جلسات فردية للطالبات املعجبات    ٧

                
    

  
  
  
  
  



 ١٦٥

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املرشدة الطالبية: احملور الثاين

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  اًمتام
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

  .تسعى املرشدة الطالبية الكتشاف الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب    ٨
    

    

                
        .تقدم املرشدة الطالبية برامج إرشادية حتذر من خطر اإلعجاب والوقوع فيه    ٩

                
     .متتلك املرشدة الطالبية املعلومات الكافية للمناقشة يف موضوع اإلعجاب    ١٠

                
 . املرشدة الطالبية مع الطالبات يف موضوع اإلعجاب تتناقش    ١١

                    
 .تتابع املرشدة الطالبية حاالت اإلعجاب عند الطالبات    ١٢

                    
تقدم املرشدة الطالبية ورش عمل للطالبات دف إىل وقايتهن من الوقوع يف     ١٣

                     .اإلعجاب
اقعـات يف اإلعجـاب     تربز املرشدة الطالبية اجلوانب اإلجيابية للطالبات الو          ١٤

  .ملساعدن على التخلص من اإلعجاب 
  
 

                
    

  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٦

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام النشاط املدرسي: احملور الثالث

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

تتناول الوقاية مـن  يفتقر النشاط املدرسي إىل حماضرات وبرامج ومسابقات        ١
 .اإلعجاب عند الطالبات

    

                
     .األنشطة املدرسية اليت جتذب الطالبات الاليت وقعن يف اإلعجاب قليلة    ٢

                
 .يشبع النشاط املدرسي احلاجات وامليول لدى كثري من الطالبات    ٣

                    
لة تشارك الطالبات يف إعداد األنشطة املدرسية اليت تسهم يف الوقاية من مشك    ٤

                        .اإلعجاب
    .تسهم األنشطة املدرسية يف استثمار وقت فراغ الطالبات    ٥

                    
 . ينمي النشاط املدرسي القيم واألخالق السليمة يف نفوس الطالبات     ٦

                
    

    .جه النشاط املدرسي الطاقات واإلبداع لدى الطالباتيو    ٧

                
    

  
  
  
  
  
  



 ١٦٧

    ية من مشكلة اإلعجاب للوقاإسهام النشاط املدرسي: احملور الثالث

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

     .يقوم النشاط املدرسي بإعداد املواطنة الصاحلة امللتزمة بآداب اإلسالم     ٨

                
     .يربز النشاط املدرسي أخطار اإلعجاب احلسية واملعنوية بني الطالبات    ٩

                
     .النشاط املدرسي روح االنتماء لألسرة واتمعيعمق     ١٠

                
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٨

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املقرر الدراسي: احملور الرابع

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

املشكالت اليت تواجه طالبات حيتوي املقرر الدراسي على موضوعات تتعلق ب    ١
    .املرحلة الثانوية

    

                
يهتم املقرر الدراسي بتوضيح خصائص املرحلة الثانوية للطالبات ليتجاوزن             ٢

  .تلك الفترة احلرجة
   

    

                
  .   يربز املقرر الدراسي للطالبات موقف اإلسالم من الوقوع اإلعجاب    ٣

 

    

                
        .واألخالق يف نفوس الطالبات يسهم املقرر الدراسي بتأصيل القيم     ٤

                
حيتوي املقرر الدراسي على موضوعات تسهم يف وقاية الطالبات من الوقوع               ٥

                        .يف اإلعجاب
    .يسهم املقرر الدراسي يف توجيه العاطفة لدى الطالبات توجيهاً سليماً    ٦

                    
ن مـشكلة   ينمي املقرر الدراسي لدى الطالبات القيم اإلميانية اليت حتصن م             ٧

                        . اإلعجاب
  
  
  
  
  
  



 ١٦٩

     للوقاية من مشكلة اإلعجابإسهام املقرر الدراسي: احملور الرابع

    العبارة

موافق 
  متاماً
٥    

  موافق
٤    

غري 
  موافق
٣    

غري 
موافق 

  متاماً
٢    

  
ليس يل 

  رأي
١    

     .يسهم املقرر الدراسي بتأصيل الثقة يف نفوس الطالبات     ٨

                
     .ري النساء املؤمنات الصاحلاتسيركز املقرر الدراسي على     ٩

                
     .يساعد املقرر الدراسي يف الوقاية من اإلعجاب بني الطالبات    ١٠

                
 .يساعد املقرر الدراسي يف التوعية بتوجيه العواطف حلب اهللا تعاىل    ١١

                    
 .يؤكِّد  املقرر الدراسي على مصاحبة األخيار     ١٢

                    
  
  
  
  
  

  
  واملسلمنيجعلك اهللا ذخراً لإلسالم 

  
  

� �



 ١٧٠

� �

� �

� �

  )٥(א����ق
  البطاقة يف صورا األولية

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

 



 ١٧١

  ........................   املؤهل  •

  ......................عدد سنوات اخلربة يف التعليم الثانوي  •

  ...........................      التخصص  •

 معلمة:           العمل  •

  مرشدة طالبية                           
  
  

 املرحلة الثانوية مبدينة الرياض يعترب ظاهرة من الظواهر البارزة بني طالبات اإلعجاب يف املدارس ١/س
  ما مدى موافقتك لذلك؟

  .      موافقة  

  .      غري موافقة 

  .       ليس يل رأي 

  

   برأيك باب وقوع الطالبة يف اإلعجاب؟٢/س
.......................................................................................................

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

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

.......................................................................................................  
  
  
ن شاهديت مظاهر من الطالبات املعجبات داخل املدرسة ؟ وإذا كانت اإلجابة بنعم هل سبق وأ/ ٣س

   ؟٤أجييب عن سؤال رقم 
         نعم                             ال        

  
  



 ١٧٢

  مظاهر اإلعجاب اليت رأيتها على الطالبات؟/ ٤س
.............................................................................................

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

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

    
  تبذلني جهد يف وقاية الطالبات من ظاهرة اإلعجاب ؟ هل ٥/س

         نعم                             ال        
  
 إذا كنت ممن يبذلون جهد يف وقاية الطالبات من اإلعجاب ما هي األساليب والوسائل اليت ٦/س

  نها؟تتخذي
.............................................................................................
.............................................................................................

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

  
    ما التدابري املقترحة لوقاية الطالبات من اإلعجاب ؟٧/س

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

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

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

 
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٣

� �

� �
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  )٦(א����ق
  البطاقة يف صورا النهائية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٤

�  
  اململكة العربية السعودية      

           وزارة التعليم العايل
  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

   الرياض-   كلية العلوم االجتماعية
                                                       

  
  
  

  بطاقة املوضوع
  

دور املدرسة الثانوية يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية من وجهة 
  نظر طالبات الصف الثالث ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيات

 دراسة ميدانية مبدينة الرياض

  
  

  إعداد
  نورة بنت ناصر بن مبارك الدوسري

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٥

  
  

  حفظك اهللا ..........                                           املرشدة / أخيت املعلمة 
     السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

يسعدين أن تسهمي بآرائك النرية اليت تضيء يل الطريق يف إجناز مشروع إصالح سلوك 
  .وأخالق فتيات األمة، فلتكوين عوناً يل يف ذلك

دور املدرسة الثانوية ( بأين طالبة ماجستري وأعد حالياً موضوع حبث بعنوان وأفيدك 
يف وقاية الطالبات من بعض املشكالت السلوكية من وجهة نظر طالبات الصف الثالث 

ومت االقتصار على مشكلة اإلعجاب عند ) ثانوي واملعلمات واملرشدات الطالبيات
ث إىل حتديد الدور التربوي الوقائي لكل من طالبات املرحلة الثانوية، ويهدف هذا البح

املعلمة واملرشدة الطالبية والنشاط الطاليب واملقرر الدراسي لتاليف مشكلة اإلعجاب بني 
  .طالبات املرحلة الثانوية

علماً بأن ما تدلني به من معلومات وبيانات سيحاط بالسرية التامة ولن يوظَف إال لغرض               
  .حتقيق أهداف هذا البحث

  
                                                          الباحثة 

                                                         نورة ناصر الدوسري
                                                        جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية

                               قسم تربية إسالمية                             
  
  
  
  
  
  



 ١٧٦

  بيانات أولية
  ........................   املؤهل  •

  ......................عدد سنوات اخلربة يف التعليم الثانوي  •

  ...........................      التخصص  •

 معلمة:           العمل  •

  شدة طالبيةمر                           
  
  

 أمامك جمموعة من املشكالت اليت تواجه الطالبات يف املرحلة الثانوية  الرجاء ١/س
  ترقيمها حسب األمهية؟

  التمرد والعصيان على املعلمة 
       العنف بني الطالبات يف املدارس 

  اإلعجاب بني الطالبات

 ) التدخني واملخدرات( الوقوع يف اخلبائث 

ص املشتركة بني الطالبات الاليت يعانني من املشكالت؟   ما خلصائ٢/س
...........................................................................................................

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

  ؟اب أكثر  يف أي ختصص تظهر ظاهرة اإلعج٣/س
         التخصص العلمي              التخصص األديب      

   ماهي أسباب وقوع الطالبات يف اإلعجاب؟٤/س
..........................................................................................................

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

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



 ١٧٧

  يف أي سنة دراسية تبدأ ظاهرة اإلعجاب يف الظهور؟/ ٥س
  .      األوىل ثانوي  

  .      الثاين ثانوي 

  .    الثالث ثانوي 

   ما أبرز جهود املدرسة يف معاجلة مشكلة اإلعجاب ؟٦/س
..........................................................................................................

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

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

   ما هي أبرز صفات الطالبات املُعجب ن من وجهة نظرك ؟٧/س
..........................................................................................................

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

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

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

    ما التدابري املقترحة لوقاية الطالبات من اإلعجاب ؟٨/س
..........................................................................................................

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

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

                                                              سدد اهللا خطاِك لكل خري
 
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )٧(א����ق
  خطاب اجلامعة باملوافقة على أدوات الدراسة وتوزيعها 
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  )٨(א����ق
  خطاب الوزارة بتوزيع االستبانة والبطاقة على املدارس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨١

  
  

  


