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Abstract: 

The current study aimed to identify the level of coping strategies for stress 

and suicidal thinking, as well as to identify the relationship between coping 

strategies and suicidal thinking among adolescents studying in the final 

stage of secondary education. The descriptive method was adopted in this 

study, and the following tools were used: the sicc codeine test (Endler 

and Parker, 1988), which is a multi-measurement test for the types of 

adaptation and codified by a group of researchers at the Research Center in 

Cultural and Social Anthropology in Oran, and the second tool Scale of 

suicidal thinking (Al-Dhaban, Al-Amidi Muhammad, 2015). The distribution 

of the study's two scales was based on the electronic questionnaire due to 

the very exceptional circumstances that accompanied the time of 

conducting  the study.

In order to ascertain the results of the research, the study community was 

determined by third year students studing in some secondary schools of the 

Wilayat of Guelma. As for the study sample, it consisted of 102 teenagers 

enrolling in the final stage of steenagethe secondary education chosen 

casually and for the purpose of statistically processing the study data, the 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) was used and The results 

indicated that : 

- The level of strategies for coping with stress is high among adolescents 

studying in the final stage of secondary education. 

- The level of suicidal ideation i slow in adolescents studing in the final stage 

of secondary education. 

- There is a statistically significant correlation between coping strategies for 

stressand suicidal ideation. 

Key words: Coping Strategies, Psychological Stress, Suicidal Thinking, 

Adolescents Studing, Final Stage Of Secondary Education. 
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عند المراهقين لضغوط وعالقتها بالفكر االنتحارياستراتيجيات المواجهة ل  
  المتمدرسين في المرحلة النهائية من التعليم الثانوي في ظل جائحة كرونا

   - الثانويات بوالية قالمةدراسة ميدانية بمجموعة من   - 
 

 2 سميرة براهمية
 

 الملخص
 الحالية الدراسة والتفكيرإلىهدفت المواجهة استراتيجيات مستوى على التعرف

االنتحاري والتفكيراالنتحاريعندجانبمعرفةإلى، بيناستراتيجياتالمواجهة العالقة

كماهدفتللكشفعنإمكانيةالمراهقينالمتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.

االنتحاري التفكير فيضوء النفسية الضغوط باستراتيجياتمواجهة التنبؤ استخداموتم،

siccباألدواتالتالية:اختبارالكوبينكماتمتاالستعانة،المنهجالوصفي

هواختبارمتعددالقياساتألنواعالتكيفEndler)&,Parker1988 )الندلروباركر

الثقافيةو األنثروبولوجيا في البحث بمركز الباحثين من مجموعة طرف من المقنن

وقد،(2015،للضيدان(لتفكيراالنتحارياألداةالثانيةهيمقياساوبوهرانواالجتماعية

تماالعتمادفيتوزيعمقياسيالدراسةعلىاالستبيانااللكترونيللظروفالجداستثنائية

البحثتمتحديدمجتمعالدراسةبتالميذأهدافالتيواكبتزمناجراءالدراسة.وللتحقيق

قالمة والية بثانويات المتمدرسين الثالثة السنة ف، الدراسة لعينة وبالنسبة تكونت منقد

وتماختيارهمبطريقةعرضية.،مراهقامتمدرسابالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي102

الرزماإلحصائيةللعلوموبغرضمعالجةبياناتالدراسةاحصائياتمتاالستعانةببرنامج

 :إلىوأشارتالنتائجSPSSاالجتماعية

 - لدى مرتفع الضغوط استراتيجياتمواجهة المرحلةمستوى في المتمدرسين المراهقين

النهائيةمنالتعليمالثانوي.

مستوىالتفكيراالنتحاريمنخفضلدىالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمن -

التعليمالثانوي.

وجودعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيناستراتيجياتالمواجهةللضغوطوالتفكير -

 االنتحاري.

الت لدىيمكننا االنتحاري التفكير ضوء في النفسية للضغوط المواجهة باستراتيجيات نبؤ

.المراهقينالمتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي

المراهق،التفكيراالنتحاري،الضغوطالنفسية،استراتيجياتالمواجهة:الكلمات المفتاحية

 .الثانويالمرحلةالنهائيةمنالتعليم،المتمدرس

 

 المقدمة:

التيتحدثفيها.إ واالجتماعية واالنفعالية التغيراتالفيزيولوجية بفعل وفريدة حرجة عمرية مرحلة تمثل المراهقة ن

وضمنهذهالمرحلةوضمنهذهالمرحلةقديتعرضالمراهقلتهديدفيصحتهالنفسيةبسباالجهادالحاصلبينمطلب

وسائلإلىواستكشافللهويةالجنسيةوفرصالوصول،منقبلاالخرينمنأجلالتوافقاالستقالليةوالضغطالمفروض

بأخرفيظهورمشكالتنفساجتماعيةخطيرةفيأوقديساهمبشكلمرإلخوهذااألوالتكنولوجيا...التواصلاالجتماعي

همنتشرملفتفيالمراهقةحيثوجدنوكولعلأبرزهااالنتحار.ويعدالتفكيرفياالنتحارومحاولت،اوساطالمراهقين

.(2016،)العدليوناصرألفسنويا46حيثيتسبباالنتحارفيوفاة)خالص،بالتاريخ(
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600و500وهذاأيضاقدتبينههذهاألرقامالواردةعبرتصريحوزارةالصحةالجزائريةوالتيمفادهاتسجيلمابين

منهمكمايحتلالرجال53%نسبة18و16ويشكلالشبابالمتراوحةأعمارهممابين،حالةانتحارفيالجزائرسنويا

.(2019)كريمة،النسبةاألكبرمنالمنتحرينمقارنةبالنساء

معقد فعل أنه يعرفعلى واالنتحار االنتحاريضمنه، التفكير ويشكل الذات. نحو موجها عنفا بكونه ويتصفكذلك

اولية مرحلة ، المخططاتوالمحاوالتاالنتحاريةتليها الفعلي، السلوك اتخاذ السنواتاأل.ثم وفي التفكيرخير حظي ة

أواالنتحاريمنقبلالباحثينبكثيرمنالبحثوهذابسببارتباطهبالخبراتاالنفعاليةوكيفيةاالستجابةللضغوطالنفسية

ألن،فيبيئتهإزاءالمواقفالضاغطةالتيتواجهالفردوتحقيقمستوياتمنالتكيفمايعرفباستراتيجياتالمواجهة

المعاناةالنفسيةأوكوسيلةللتعاملمعوضع،"كإجابةعلىمشكلة،خياراالنتحارينشأأساساباعتبارهاستراتيجيةمواجهة

(Sheindmane, 1999).متغيرةوحسبفولكمانوالزاروسفإناستراتيجياتالمواجهةهيجهودسلوكيةومعرفية

باستمراروالتييتخذهاالفردفيإدارةمطالبالمواقفالداخليةوالخارجيةوالتييتمتقديرهامنجانبالفردعلىأنها

.(2006حسين،)حسينووتتجاوزمصادرالشخصوإمكاناته،مرهقةوشاقة

المواقفاألفرادويختلفاأل مع الضفرادفيتعاملهم مع تدابيرحيالهايختلفونفيطرقتعاملهم غوطفهناكمنيتخذ

وهذامايمكننامنالقولأنههناكمناستراتيجياتالمواجهةفيالتعاملمع،للتأقلممعالموقفوهناكمنيتهربمنها

وفيظلهذهالمعطياتووجودأخرىتمثلتفيانتشارجائحة.وشخصيتهالضغوطالنفسيةيؤثرفيالصحةالعقليةللفرد

عبر العالمكرونا ، فيوأخرسنه انتشارها الراهن2020والتيكانتبداية وقتنا إلغاية لتستمر من، كثيرا وليعشها

يعالموخوفمنبالفيروسبعدالتهويلاإل،ومرافقامنتدابيراحترازيةالسيمافيالبدايةمنحجرمنزليكاملفراداأل

المراهقينخاصةالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمللظاهرةكحدثحياتيجدضاغط.ومنثموجدالعديدمن

والضغوطاألكاديميةوالمجتمعيةبسببالمكانةضغوطالمرحلةالعمريةإلىفيمواجهةضغوطمضافةالثانويأنفسهم

وهذا،هومقبلعليهفيحياةكلمنومصريةامتحانهاالهامةالتيتمنحللشهادةالبكالوريافياخرهذهالمرحلةالتعليمية

وأمامقلةالدراساتإنلمنقلندرتهافيالبيئةالمحلية.طريقالعبورللجامعةومنثمالتأهيلللحصولعلىمهمةلكونها

التيتهتمبموضوعاالنتحارعندفئاتغيرإكلينيكية الدراسةالتيتمثلمدخالللوقايةمناالنتحار، وهذا،وردتهذه

اتهتمبالتفكيراالنتحاريوتدرسهمنحيثالعواملالتيقدتكمنورائهوهياستراتيجياتالمواجهةوهذاعلىاعتبارأنه

عندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويومنهتمنطرحاالسئلةالتالية:

فيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلعندالمراهقينالمتمدرسينماهومستوىاستراتيجياتالمواجهةللضغوط

جائحةكرونا؟

عندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا؟ماهومستوىالتفكيراالنتحاري

ا المراهقين االنتحاريعند والفكر الضغوطالنفسية بيناستراتيجياتمواجهة عالقة لمتمدرسينفيالمرحلةهلتوجد

النهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا؟

هليمكنالتنبؤباستراتيجياتالمواجهةفيضوءالفكرعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةفيظلجائحة

كرونا؟



 الدراسة: أهمية

الذيتمتمعالجتهوهودراسةالعالقةبين- ،استراتيجياتمواجهةالضغوطوالتفكيراالنتحاريتكمنفيموضوعها

متغيراتلهاعالقةبظاهرةاالنتحارخاصةبعدانتشارالظاهرةلدىفئةالمراهقيننتيجةالضغوطإلىالتطرقأهميةو

حةالحياتيةالمختلفةالتييعشونهافيكافةالمجاالتفيعصرناالحاليوالتيأضفيتلهاضغوطاأخرىناتجةعنجائ

كرونا.

- التطرق خالل من والبسيطة األولى مراحله في االنتحار مشكل في البحثية االنتحاريإلىالمحاولة التفكير وفهم،

أيالوصول،ةخيراألسبابالمؤديةلهيمكننامنتعديلهذهاألسباببصورةأسهلمنمحاولةتعديلهافيالمراحلاأل

االنتحارالمكتمل.إلى

استراتيجياتمواجهةالضغوطالنفسيةلدىالمراهقينالمتمدرسين)عينةغيرإكلينيكية(وإمكانيةاالستفادةىإلالتطرق-

إرشاديةلهذهأوالباحثيناإلكلينيكيينمنإعدادبرامجعالجيةأومننتائجهذهالدراسةبالنسبةلألخصائيينالنفسانيين

حياتها.الفئةالعمريةالتيتواجهاصعوباتنفسيةفي
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 الدراسة:  أهداف

عندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويعنمستوىاستراتيجياتالمواجهةللضغوطالكشف-

فيظلجائحةكرونا.

جائحةعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلالكشفغنمستوىالتفكيراالنتحاري

كرونا.

الكشفعنوجودعالقةارتباطمنعدمهابيناستراتيجياتالمواجهةللضغوطالنفسيةوالتفكيراالنتحاريلدىالمراهق-

المتمدرسبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.فيظلجائحةكرونا.

التنبؤبالتفكيراالنتحاريفيظلاستراتيجيات- المراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالكشفعنامكانية المواجهةعند

النهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا.



 فرضيات الدراسة:

بالمرحلة- المتمدرسين المراهقين عند االنتحاري والتفكير الضغوط مواجهة استراتيجيات بين ارتباطية عالقة توجد

ونا.النهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكر

توجدامكانيةالتنبؤبالتفكيراالنتحاريفيظلاستراتيجياتالمواجهةعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائية-

منالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا.



 :لتعريف االجرائي لمفاهيم الدراسةا

هيتلكاالستجاباتالتييستخدمهاالفردلتجاوزالضغوطالتييتعرضلهاومحاولةللتخلصالمواجهة:استراتيجيات 

للتخلصمنالضغوطاتواألزمات واعية منالقلقبأساليبوطرقالمحاولة المشكالت، مع التييتعاملبها والكيفية

عينةالدراسةعلىمقياساستراتيجياتالضغوطالمستخدم.أفرادوهياستجابات

واالنفعاالتالتيتخلقالضغوط النفسية:  هيقمةاإلحساسبالقلقوالشعوربوجودخطروالتوتربسببمشاكلالحياة

فتسببعدمالتوازنواالستقراراالنفعالي.،تغيراتفيالحالةالنفسيةوالجسديةللشخص

المراهقة:  المراهق عبرها يمر اإلنساني النمو مراحل من هامة جد مرحلة وجسميةهي فيزيولوجية كثيرة بتغيرات

الرشدإلىتتغيرمنالطفولة،ونفسيةوعقليةوسلوكية التطوراتوأحداثتأثيراتعلىشخصيةالمراهق، وتتركهذه

وهيتمتدضمندراستناهذهمن،وتنتجصراعاتنفسيةوالمشكالتوالتوترات،وتتميزهذهالمرحلةبأنهامآل،ونفسيته

المراهقالثانويسنةمايوافقالمرحلةالنهائيةمنالتعليم19غايةإلىسنة17 جانبضغوطإلىوالتييعرففيها

والتيترافقتمنانتشارجائحةكرونا.–شهادةالبكالوريا–ضغوطاأكاديميةالمرحلة

وإنهااألفكار االنتحارية:  الموت حول الشخصبشدة ذهن في تتردد التي األفكار تلك فيهي الرغبة وعدم حياته ء

أسبابوعوامل لعدة استمرارالعيشنتيجة علىالمقياسأفراددونسببوهيتتمثلفيمجموعاستجاباتأو العينة

المستخدمضمنهذهالدراسة.

أزماتتنفسيةحادة.وكانتبدايةإلىهوفيروسمعديوخطيرومنساللةفيروساتكوروناويؤدي:19جائحة كوفيد 

غايةيومناالراهنويطلقعليهإلىليعرفانتشاراعبرالعالمبأسرهويستمر،2019ورهفيالصينمعنهايةسنةظه

باسمجائحةكورونا.

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 استراتيجيات المواجهة:

الحفاظعلىصحتهموالتكيففيمواجهةاالحداثالضاغطةالتيقدتصادفهمضمنحياتهموهذالمحاولةفراديوظفاأل

باستراتيجياتالمواجهةالنفسية يصطلح )و.ما الزاروسوفولكمان من كل الجهود1984يعرفها من مجموعة أنها )

.(2010)الشخابنة،الداخليةالتيتنتجعنموقفضاغطأوتحملالمطالبالخارجيةأوالعقليةوالسلوكيةللسيطرة
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 استراتيجيات المواجهة:وقد ميز ثالث أنواع من 

تقليصمتطلباتالوضعيةأوزيادةالمؤهالتالخاصةللمواجهةإلىالمواجهةالتيترتكزعلىالمشكلوالتيتهدف -1

بشكلأفضل.

المواجهةالمرتكزةعلىاالنفعالوالتيتشملمحاوالتتنظيمالتوتراتاالنفعاليةالتيسببهاالموقفأوالوضعية. -2

 المرتكزةعلىالدعماالجتماعيوالتيتتكونمنالحصولعلىالتعاطفوالمساعدةمناآلخرين.المواجهة -3

التيترتبطبالتجنبLevrine et Ursinيعرفليفنويرسن) االستجاباتالسلوكية بأنها المواجهة ( الهروبفيأو

تجابةالتيتصدرعنالفردإزاءاألحداث(بأنهااالسKihlstrom(وكيلستروم)Haanويعرفهاهان)االستجابةللبيئة.

 .(2006حسين،)حسينوالضاغطةوالتيتكونخارجيةأكثرمنهاداخلية

يقومبها،معرفيةأوالمواجهةهي:عبارةعناستجاباتفرديةسلوكيةكانتأوبإمكانناالقولإناستراتيجياتالتعامل

تكون قد لمواقفضاغطة تعرضه نتيجة تؤثرعلىالجانبالجسميالفرد تكونسلبية وقد يتكيفمعها تجعله إيجابية

واالجتماعي. )والنفسي وباركر أندلر في:(Parker&Endler ,1998ويذكر تتمثل الضغوط مواجهة أساليب أن

تكونتهدفلحلالمشكلةأومحاوالتلتغيرالتركيز الوضععلىاالداءوتصفالجهودالموجهةنحواالداءعلىأنها

والتركيزاألساسييكونهناعلىالمهمةأوالتخطيطومحاولةحلالمشكلة.

ويصفردوداألفعالاالنفعاليةالموجهةنحوالذاتوالهدفمنهاخفضالضغوطالنفسيةولكنهادائماالتكوناالنفعال:

وهناك،الغضبوالتوتر(،ناجحةوتتمثلردوداالفعالالتيتميزهااالستجابةاالنفعالية)بالقيامبلومالذاتلكونهاعاطفية

ضمنحاالتقديسببرداالنفعالاالنفعاليمزيدامنالضغطفيصبحالفردأثراالنشغالبالذاتوالتخيل)أحالماليقظة(و

توتراوهناردالفعلمرتكزعلىالفرد.

المهاموهذاعنطريقتشتيتالفردأوويوصفالتغيراتفياألنشطةوالمعارفالقائمةعلىتجنبالمواقفالتجنب:

والدراسةالحاليةستتركزعلىهذاالتصنيف..سيةإلهائهاكوسيلةللتخفيفمنالضغوطالنفأونفسه

 التفكير االنتحاري:

االنتحاريبمحاولةمنالضروري التفكير دراسة عند ألصلاالهتمام ترجماتمختلفة هناكعدة بداية مفهومه تحديد

التفكيرأواالنتحاريةاألفكارأوتخيلاالنتحارأو"منها:تصوراالنتحارSuicidal Ideationالمصطلحاإلنجليزي"

"Suicidalإالأنهذهالترجمةالعربيةليستدقيقةألنالكلمةاألولى"،فياالنتحارورغمأنبعضهاقريبمنالمعنى

"Ideationوالكلمةالثانية"،"Suicideالمصدرإنتحار"أواالنتحارأيانتحاريوليستاالسمإلىهيصفةمنسوبة

"Imaginationأماالتصوروالتخيلفيقابلهفياإلنجليزيةكلمة"،"Ideasالفكروليستأفكار"إعمارأوتعنيتفكير

.(2015)الضيدان،وبذلكيكونالمصطلحالمرادفبالعربية"التفكيراالنتحاري،وهيلمتردفيأصلالمصطلح

ار.ويرىبيكوآخرونأناالنتحارليسوضمنالدراسةالحاليةفهويعنياألفكاروالتصوراتالمرتبطةبعمليةاالنتح

ثم،وأناالنتحاريةيمكنتصورهاباعتبارهاواقعةلقوةكامنةتشملالتفكيراالنتحاري،حدثامنعزالبلهوعمليةمعقدة

اإكمالهذهالمحاولة.أخيريليهامحاولةاالنتحارو،التأمالتاالنتحارية

 تعريف التفكير االنتحاري:

األيعرفه)رود( لتصلفيالنهايةإلىفرادأنهاتجاه أكثروضوحا تتدرجلتصبحأفكارا بفكرة اتخاذهإلىاالنتحاريبدأ

ويعرفكلمنبيكوآخرونأيضااألفكاراالنتحاريةعلىأنهانمطمناألنماطالسلبية.(2015)عربي،السلوكالفعلي

إذيتفاوتمدى،اندماجهفيرغبتهباالنتحارأوتفكيرهأوالفردللتفكيريمكنتصورهواقعامتصللقوةكافيةتتضمننية

التخطيطالتفصيليلالنتحاروالقيامإلىأفكارواسعةوصوالإلىشدةهذهالرغبةمنمجردأفكارعابرةفيذهنالفردأو

بالعملية اآلخأو لغرضلفتأنظار مقصود بشكل اكتشفاها ويتم مكتملة تكونمحاوالتغير إليهقد رين تكونأو قد

.(2019)الشمريوالمنحة،ةخيرالموتويتمإنقاذالفردفياللحظاتاألإلىمقصودةوكاملةوتؤدي

تكونالمشكلةأقلحجمامماكانأوحيثتنتهياألزمة،وكثيرامناألفكاراالنتحاريةعادةماتخمدمعالوقت عندما

الفرديتصورها.
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 السابقة:الدراسات 

 :2018هالل سليمة سنة  -

دراسةميدانيةلبعضثانوياتوالية،لدىالتالميذالمقبلينعلىشهادةالبكالوريا،استراتيجياتمواجهةالضغوطالنفسية

تهدف الدراسة كانتهذه وقد يتبعهاإلىسعيدة التي االستراتيجيات الكشفعن محاولة وهي العناصر من مجموعة

الكشفعنالفروقبينالذكورواإلناثفيمواجهةالضغوط،التالميذالمقبلينعلىالبكالوريالمواجهةالضغوطالنفسية

وقدتمثلتعينةالدراسةالكشفعنالفروقبينالتالميذفيمواجهةالضغوطالنفسيةتغرىلمتغيرالتخصص،النفسية

تلميذوتلميذةمنالطورالثانويبالتخصصعلميوأدبيمعاعتمادالمنهجالوصفيوأدواتدراسةتمثلتفي:200في

معاناةالتالميذالمقبلينعلىشهادةالبكالورياإلىبحيثخلصتالدراسة،مقياسالضغوطومقياساستراتيجيةالمواجهة

تراتيجياتمتبعةمنطرفالتالميذفيالتعاملمعهذهالضغوطوالتوجدفروقذاتداللةحيثتوجداس،منضغوط

إحصائيةفياستراتيجياتمواجهةالضغوطتغرىبمتغيرالجنسوالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفياستراتيجيات

مواجهةالضغوطتغرىبمتغيرالتخصص.

 :King 1991، دراسة كنج -

ال كونغأحداثالحياة هونغ الثانوية طالبالمرحلة عند والضغوطواستراتيجياتالمواجهة ويومية إلىهدفتالدراسة

بين والعالقة والضغوط الحياة أحداث بين العالقة ومعرفة المواجهة واستراتيجيات والضغوط الحياة أحداث اكتشاف

وتمثلت،وطالبةمنالمرحلةالثانويةبهونغكونغطالبا760عينةالدراسةتكونتمنواستراتيجياتالمواجهةوالضغوط

والضغوط الحياة مقياسأحداث الباحث استخدم في الدراسة أدوات المواجهة، ومقياساستراتيجيات نتائج، وأظهرت

الدراسةأنأحداثالحياةالمتعلقةبالمدرسةواألسرةهيأكثرالمصادرإثارةللضغوطكماأسفرتعنأناستراتيجيات

بينماكانتالمواجهةوالهروباألقلاستخداما،تخطيطلحلالمشكلةوتحملالمسؤوليةهياألكثراستخدامامنالطلبةال

التخطيطلحلالمشكلةوتحملالمسؤولية أنالذكورأكثرميالالستخدام اإلناث،منالطلبةوأظهرتالدراسةأيضا أما

لحل،والتجنب.كماتبينوجودعالقةموجبةدالةبيناستراتيجيةالتخطيطالدعماالجتماعيوالهروبإلىفكنأكثرميال

.(2014)عبدهللا،المشكلةوالبحثعنالدعماالجتماعيوالشعوربالضغطالنفسيلدىالطلبة

 :2011( سنة Kirchner, Ferrer, Frons et Zanini، وزانيتي، فورنس، فيرير، دراسة )كيرشنر -

،ونوايااالنتحاروالتفكيراإلنتحاريوأعراضخطراالنتحارفيسنالمراهقة،دراسةمدىانتشارإيذاءالذاتالمتعمد

الدراسةأيضاتحليلوجودإيذاءالذاتالمتعمدوالتفكيرفيأهدافوالخصائصالمرتبطةبهاولمنعهاوعالجهاوكانمن

(لسلوكPRوحسابنسبةالمخاطر)،دراسةالصلةبينهذينالعرضين،عاموفقاللجنساإلنتحاربينالمراهقينبوجه

اإلنتحاري الذاتلدىالمراهقينذويالتفكير إيذاء ، قبلالمراهقينذويإتحليل من المستخدمة استراتيجياتالمواجهة

بنت(تراوحت653وولد518الثانوية)طالبامنمدرسةكاتالونيا1171غيابهذهالسلوكياتوبلغعددالمشاركين

بين سنة16–12أعمارهم الذاتعنطريق، سلوكإيذاء تقيم CRIواستراتيجياتالمواجهةعنطريقYSRوتم

والنسب12.5%وللتفكيرفياالنتحار11.4%أنمعدلانتشارسلوكإيذاءالذاتللفردهوإلىللشبابوأشارتالنتائج

ولكنهناكزيادةمعتقدمالعملفيكالالنوعينمنالسلوكيات،ولمتوجداختالفاتبينالجنسين،اتالمئويةوفقالألدبي

10أنسلوكإيذاءالذاتإلى(RRيشير)،الخطرةوأنهناكارتباطكبيربينإيذاءالذاتالمتعمدوالتفكيراالنتحاري

حاريمماكانعليهلدىالمراهقينبدونمثلهذاالتفكيرمراتأكثرعرضةللحدوثلدجىالمراهقينذويالتفكيراإلنت

ذويغيابالسلوكياتالخطرة المراهقين بين يفرق المحددة استراتيجياتالمواجهة استخدام الذاتوأن إيذاء وسلوك

.(2015)الضيدان،وخاصةفيحالةالبنات

 : 2015دراسة الضيدان ضيدان الحميدي محمد لسنة  -

بجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالميةالتي،بعنوانأساليبالمواجهةوعالقتهابالتفكيراالنتحاريلدىطالبالجامعة

االمامالكشفعنالعالقةبينأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةوالتفكيراالنتحاريلدىطالبجامعةإلىكانتتهدف

اإلسالمية سعود بن محمد التفكير، وأبعاد النفسية الضغوط مواجهة أساليب لمتغيرات العالمي التكوين على التعرف
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االنتحاريلدىطالبجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالميةوأيضاالكشفعنإمكانيةالتنبؤبأساليبمواجهةالضغوط

البجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالمية.النفسيةفيضوءالتفكيراالنتحاريلدىط

وتمثلت،طالبمنطالبقسمعلمالنفس400وقداعتمدالباحثعنالمنهجالوصفيفيشقيهاالرتباطيولعينةقوامها

أدواتالدراسةفيتصميمالباحثلكلمنمقياسأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةواألفكاراالنتحارية

النتائجالتالية:وهيوجودعالقةذاتداللةإحصائيةبينأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةوالتفكيرإلىوتوصلتالدراسة

ووجودعاملعامألبعادأساليبمواجهةالضغوطالنفسية،االنتحاريلدىطالبجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالمية

لضغوطالنفسيةفيضوءالتفكيراالنتحاريلدىطالبجامعةأيضايمكنالتنبؤبأساليبمواجهةا،والتفكيراالنتحاري

 .االماممحمدبنسعوداإلسالمية

 :2001( سنة Muller et allدراسة )ماير وزمالؤه  -

أخرىلدى بينالمواجهةوالضغوطمنجهةوبينالمواجهةوالتفكيراإلنتحاريمنجهة دراسةبهدففحصالعالقة

الشرطةممنيرتدونالزيالرسميفيمحافظةكيبأفرادمن307وأجريتالدراسةعلىعينةقوامها،الشرطةأفراد

وطبقالباحثوناستبيان المواجهةالشرقيةفيجنوبأفريقيا ، التييتعرضلها الضغوطالحياتية الشرطةأفرادوقائمة

ودإرتباطموجبدالاحصائيابينأساليبالمواجهةوأسفرتالنتائجعنوج،واستبيانالتفكيراإلنتحاريلدىالراشدين

،والحالةالصحية،السلسةوالتفكيراإلنتحاريوأظهرتحليلالتمايزأنمحاوالتاإلنتحارواستراتيجياتالمواجهةالسلبية

علىالمشكلة المركزة الكحولياتواستراتيجياتالمواجهة وتناول لدى، منالشرأفرادومتطلباتالعملوضغوطه طة

 .(2015)الضيدان،العينةأفرادزيادةفيمعدالتالتفكيراالنتحاريلدىإلىالعواملالتيتؤدي

:chabol &(catteau، دراسة )شابرول وكاتو-

بحثالعالقةبيناستراتيجياتالمواجهةوالشعورباالكتئابواألفكاراالنتحاريةعندالمراهقينفيإلىسعتهذهالدراسة

ذكور1870قسم14تلميذاموزعةعلى382ضمتحواليواليةتولوزالفرنسيةأجريتعلىعينةمنتالميذالثانوية

سنةواعتمدتهذهالدراسةعلى20–14أيبين17.1بمعدلإناث1950وسنة20–14أيبين17.1بمعدلعمر

وأسفرتالنتائجعلىوجودعالقة،استبيانذاتيلتقييماألعراضاإلكتئابيةواألفكاراإلنتحاريةواستراتيجياتالمواجهة

ربيناستراتيجياتالمواجهةوالشعورباالكتئابوبالتحديدغياباستراتيجياتالمواجهةالمركزةعلىالمشكلينبأبالشعو

.(2012)صندلي،التفكيرباالنتحارعنداإلناثوالذكورإلىباالكتئابويدفع

 

 التعقيب على الدراسات السابقة: 

اتفقتفيتوظيفالمنهجالوصفي إن الدراساتأنها العينةنالحظاختالففينوعالعينة،أهممايالحظعلىهذه أما

ها.وقداستفادتأهدافوهذاطبعاباختالف واختالففينتائجالدراساتالمتوصللها،مراهقينوراشدينوالتيكانتبين

إعدادأدواتهاالمستخدمةللوصوللجمعالبياناتالتيتخصعينةالدراسة.والدراسةالحاليةمنهذهالدراساتفياختيار

استفادتمنهافيتكوينخلفيةنظريةعنالموضوع. وتميزتالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةكونهاربطتكما

استراتيجياتالمواجهة الثانويةوبينمتغيرينهما منالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلة التفكيراالنتحاريلدىعينة

علىالعيناتالمرضيةوتحديداالمقبلينعلىاجتيازشهادةالبكالوريابعداالقتصارالكبيرللدراساتالتيعالجتاالنتحار

  والسيماالتيكانتفيالبيئةالمحليةللباحثة.

 

 المنهج المستخدم:

توظيفالمنهجالوصفيالذييهدفهدافلتحقيقاأل تم الدراسة من الحقائقوالبياناتعنظاهرةإلىالمرجوة جمع

تعميماتبشأنالظاهرةموضوعالدراسةإلىمعينةومحاولةتفسيرهذهالحقائقوتصنيفالبياناتوتحليلها،ثمالوصول

وتحديدخصائصهاووصفطبيعتهاونوعيةالعالقةبينمتغيراتهاوأسبابها.وهذاعلىاعتبارأنالدراسةالحاليةتهدف

الثانويوعالقتهاإلى التعليم من النهائية بالمرحلة المتمدرسين المراهقين عند للضغوط استراتيجياتالمواجهة دراسة

التفكيراالنتحاري.وتحديدالعالقةبينالمتغيرين.ب
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دوات الدراسة: أ

 مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية 

 Endler et parker 1998.coping inventoryتماستخدامقائمةالمواجهةفيالمواقفالضاغطةألندلروباركر

for stressful situation (Ciss)48تماالعتمادعلىالنسخةالمقننةمنقياساستراتيجياتالتكيفالمتكونمنو

الثقافيةواالجتماعيةبواليةإلىفقرةتمتقنينهاوترجمتها البيئةالجزائريةعلىمستوىمركزالبحثفياألنثروبولوجيا

.2006زهرةوهذاسنةشعبانال،قويدريمليكة،كبدانيخديجة،وهرانمنقبلالباحثين:فراحيفيصل

:صورة المقياس

يتكونمقياساستراتيجيةالتكيفمنثالثأبعادحيثيحتويكلبعدعلىمجموعةمنالفقراتالتيتشكلفيمجموعها

فقرةوهيموضحةفيالجدولالتالي:48المقياساألصليالمتكونمن

المواجهةعلىأبعاده(يبينتوزيعفقراتمقياساستراتيجيات1الجدولرقم)

 األبعاد الفقرات المجموع

 ةحلالمشكل 1,2,6,10,15,21,24,26,27,47,46,43,42,41,39,36 16

 اإلنفعال 45,38,34,33,30,28,25,22,19,17,16,14,13,8,7,5 16

 التجنب .9,4,48,44,40,37,35,32,31,29,23,3,20,18,12,11 16

 المجموع  48

 أوزان المقياس:

(درجاتتعبيراعنإجاباتتتدرجمنكثيرا5إلى1إنالخياراتالمتاحةلإلجابةعنكلفقرةتكونوفقسلممتدرج)

(2,3,4(وتخللهاالدرجاتالتالية:)5وتأخذالعبارةكثيراالدرجة)(1دابحيثتأخذعبارةأبداالدرجة)أبإلى

 .(2017)عريس،

 إجراءات التطبيق: 

وفهمالوحداتومنثماالستجابةللمقياسويجبالتأكدمن،األشخاصذويمستوىتعليمييسمحلهمبالقراءةيطبقعلى

فيشرحأوأنالفردبحوزتهقلمرصاصبدونممحاة قلمجافقبلالبدئفيالتطبيق.وبعداستراحةالمفحوصنبدأ

ضاغطةكماأوفيحالةتعرضهلوضعيةمحبطةالهدفمنالمقياسوالمتمثلفيتكوينفكرةعنتصرفهذاالشخص

نشجعهعلىالتفكيرفينوعالمواقفالمقلقةقبلإجابته.نقدمللمفحوصنسخةونطلبمنهأنيمألكلالبياناتالشخصية

بيقالخاصةبه.والتأكدمنأنالمفحوصقدقرأوفهمكلالتعليماتوعندالضرورةنقرأالتعليماتللمفحوصإذاكانالتط

جماعينقرأالتعليماتبصوتمرتفع.التأكدمنأنالمفحوصقدقرأبدقةكلعبارةوفهمهاثميبدأباإلجابةبوضعدائرة

األولىبلعلى قررالمفحوصتغييرإجابتهالنمحياإلجابة إذا التيتناسبهمنبينالدرجاتالخمسة. حولالدرجة

الخاطئةويحيطمرةأخرىاإلجابة.علىاإلجابة)×(المفحوصأنيضععالمة

: مفتاح التصحيح

.1,2,3,4,5التفريغيكونعنطريقإعطاءاألوزانالتاليةإلجاباتالمستجيب

 الخصائص السكومترية للمقياس:

وقدتماختيارنالهذاالمقياسبناءعلى1998لقداستخدمنافيالدراسةاختبارالكوبينغالذيقامببنائهكلمنأدلروباركر

عدةاعتباراتنذكرمنها,توفرالمقياسعلىمقنناعلىالمجتمعالجزائري,ماجعلهمقبواللدىالباحثينفقدتماستخدامه
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الدراسات من العديد كبدانيخديجةالرسوفي دراسة مثل فيالجامعاتالجزائرية الجامعية بالتوظيفوائل المرسومة

النرجسيلدىحاالتاالكتئاباالرتكاسيوكذلكدراسةسمانيمرادبعنواناستراتيجياتالتصرفتجاهالضغوطالمهنية

تعاملمعاالحتراقالنفسيعندأساتذةوعالقتهابفاعليةاألداءونذكركذلكدراسةمعروفمحمدبعنواناستراتيجياتال

.(2017)عريس،التعليمالثانويوذلكلتمتعالمقياسبخصائصسيكومتريةمرتفعة

 مقياس التفكير االنتحاري:

بالتفكير وعالقتها المواجهة أساليب دراسة في وظفه الذي ضيدان محمد الحميدي الضيدان مقياس على االعتماد تم

االنتحاريلدىطالب سنة مقياسالتفكيراالنتحاريوذلكمن2015الجامعة حساباالتساقالداخليألبعاد تم وقد

أنمعامالتارتباطبعديإلىخاللحسابمعاملاالرتباطبيندرجةكلبعدوالدرجةالكليةللمقياسحيثأشارتنتائج

(وكلهامعامالتدالةإحصائياعند0.849)إلى(0.754فكيراالنتحاريتتراوحمابين)(2017)عريس،اختبارالت

كرونباخوأوضحتالنتائجأن(.0.01مستوى) وتمحسابثباتبعديمقياسالتفكيراالنتحاريباستخداممعادلةألفا

 (وكلهامعامالتمرتفعةومقبولةإحصائيا.0.742)إلى(0.694معامالتالثباتتراوحتمابين)

 صورة المقياس:

مناإلساءةوكثرةالشجاروعدموجودةوعدمالقدرةعلىالتفاهموالمعانا،ويقصدبهشعورالفردبالملل ي:البعد األسر

وعدمالقدرةعلىتكوينعالقاتبناءةوتقلبالمزاج،جومالئمللراحة

منالتوترالبعد النفسي: الغضبوالنطقوفقدانالطموحوالمعاناة باالكتئابوالخجلوسرعة بهشعورالفرد ويقصد

وعدمالقدرةعلىالتعبيرعنالذات.وفيضوءالتعريفاتالمذكورةسلفاألبعادالتفكيراالنتحارتمبناءالعباراتلكلبعد

عباراتوالبعد9سلفاوعليهتكونالبعداألول)البعداألسري(مناألدبياتالنفسيةالمذكورةإلىوذلكمنخاللالرجوع

عبارات.10الثاني)البعدالنفسي(من

النفسية المتخصصينفيالصحة مناألساتذة مكونة ثالثية تمعرضعباراتبعديالتفكيراالنتحاريعلىلجنة وقد

حذفعبارتينمنإلىالخاصبهوانتهىهذااإلجراءوالقياسالنفسيللحكمعلىصدقعباراتكلبعدوفقاللتعريف

البعداألولوثالثعباراتمنالبعدالثانيوحولعباراتالمقياسوابعادهانقدمهافيمايلي:

(:يوضحتوزيعالعباراتعلىبعديالتفكيراالنتحاري2جدولرقم)

 أبعاد التفكير اإلنتحاري العبارات المجموع

 البعداألسري 13,11,9,7,5,3,1 7

 البعدالنفسي 14,12,10,8,6,4,2 7

14   

 

 مفتاح التصحيح:

تتماالستجابةعلىكلعبارةمنخاللميزانتقديرثالثيعلىالنحوالتالي:

حدما)تعطىدرجتين(ال)تعطىدرجةواحدةفقط(وتتراوحالدرجاتعلىكلبعدمنإلىنعم)تعطىثالثدرجات(

7) )21)إلى( من ككل وللمقياس درجة 14( التفكير42)إلى( ارتفاع على المرتفعة الدرجة على وتدل درجة )

االنتحاري.



الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية: 

صدق االتساق الداخلي:

 معامل بحساب للبنود الداخلي االتساق من التأكد تم للمقياس البنائي صدق من التحقق "بيرسون"إلجراء االرتباط

(Pearsonبيندرجةكلبندوالدرجةالكليةللبعدالذيينتميإليه)ارتباطالبعدبالدرجةالكليةللمقياسإلىباإلضافة،،

.وهذامايوضحهالجدولالتالي

 االنتحاري.(:معامالتارتباطدرجةالبندبدرجةالبعدودرجةالبعدبالدرجةالكليةلمقياسالتفكير2الجدول)
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بالدرجةالكليةلمقياسالتفكير،يتضحمنخاللقراءةمعامالتاالرتباطبينالفقراتودرجةالبعد وكذلكدرجةالبعد

االنتحاريأنهذهالمعامالتتترواحبينالمتوسطوالعاليوهذامايعكسوجوداتساقداخليبينفقراتالمقياسممايدل

علىتمتعالمقياسبالصدقالبنائييمكناالعتمادعليه.

  الثبات:

.ةفياإلتساقالداخليعنطريقألفاكرومباخوتماختيرطريقةلتقديرالثباتوالمتمثل

 

 

 

 





(:يبينمعاملالثباتالفاكرونباخلمقياسالتفكيراالنتحاري.3الجدول)

(وللمقياس0.68(و)0.83نجدأنقيممعامل"ألفاكرونباخ"لكلبعدعلىحدةتتراوحبين)وبناءعلىماتقدممننتائج

تدلعلىثباتالمقياسبدرجةعالية0.86ككل) ( لتمتعه، وبالتالييمكناالعتمادعلىالمقياسفيالدراسةاألساسية

بالخصائصالسيكومتريةالمطلوبةوالتيتؤهلهلذلك.



 :االساسيةحدود الدراسة 

 المجال البشري والمكاني والزماني:

تمتوزيعمقاييسالدراسةإلكترونياعبرقوقلدرايفمنخاللإنشاءرابطخاصبالدراسةخاللشهرجويليةوكانت 

مت184الدراسةموجهةلمجموعالتالميذالدارسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويبواليةقالمةواستجابمنهم

نتمكنمنالحصولعلىعددالمسجلينفيوهيعينةعرضيةولم،كعينةأساسية102ألنهاخاطئةوبقيلدينا82إلغاء

فيروس انتشار عن المترتبة األوضاع آلتإليها بسبالظروفالتي قالمة الثانويبوالية التعليم من النهائية المرحلة

ر.فيالجزائ2020كوروناخاللالسداسيمنسنة



 رقم

 البند

 عالقته بالدرجة الكلية قبل الحذف عالقته بدرجة البعد فبل الحذف  البعد

01 

ي
سر

ال
 ا
عد

لب
ا

 

 **0.94 **0.71

 **0.68 03

 **0.78 05

 **0.78 07

 **0.71 09

 **0.79 11

**0.54 13

02 

ي
س

نف
 ال

عد
لب
ا

 

**0.92 **0.59

 **0.70 04

 **0.54 06

 **0.64 08

 **0.68 10

 *0.36 12

**0.54 14

 معامل الثبات )ألفا كرونباخ( عدد البنود األبعاد

0.83 7البعداالسري

 0.68 7البعدالنفسي

 0.86المقياسككل
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 عينة الدراسة:

قالمة بوالية الثانويالمتمدرسين للتعليم النهائية األقسام تالميذ من متكونة عرضية الدراسة كانتعينة توظيف، عبر

،(نسخةبالنسبةللمقياسين102وقدتماسترجاع)(تلميذوتلميذة.184العينةبـ)أفراداالستبياناإللكترونيوقدرعدد

المقياسينوذلكبعدحذف لوجودنقصفياالستجاباتعلىكاملبنود لعدمصالحيتها الكثيرمنها ومنهتكونتعينة،

(تلميذاوتلميذةمناألقسامالنهائيةلمرحلةالتعليمالثانوياختيروابطريقةعرضية.102الدراسةاألساسيةمن)

 خصائص عينة الدراسة

عينةالدراسةمنمعرفةخصائصمجتمعالدراسةككلكونهاعبارةعنالجزءالممثلله.أفرادتمكننامعرفةخصائص

وندرجخصائصفيمايلي:

 حسب الجنس:

(:توزيععينةالدراسةاالساسيةحسبالجنس4)الجدول



 

 

 



 من الذكوريتضح عدد يفوق اإلناث عدد ان اعاله الجدول )، التوالي: على منها كل نسبة بلغت (63.7%حيث

(.36.3%و)

(:توزيععينةالدراسةاالساسيةحسبالمستوىالتعليمي5جدول)ال













الجدول الذينيوضح المفحوصين يليهم المفحوصين االكبرمن الفئة علميهم الذينتخصصهم أنالمفحوصين أعاله

(.35.3%)،(%64.7حيثبلغتنسبةكلمنهمعلــــىالتوالي)،لديهمتخصصأدبي

 

 :األساليب االحصائية المستخدمة

وهذاباعتمادهماعلىبرنامجالحزمةاإلحصائيةللعلومللتحققمنفرضياتالدراسةتماستخدامأساليبإحصائيةمختلفة

(.وتندرجهذهاألساليبالمستخدمةضمنأسلوباإلحصاءاالستدالليوهيعلىالنحوالتالي:SPSSاالجتماعية)

 .المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريلحسابمستوىتوظيفاستراتيجياتالمواجهةوالتفكيراالنتحاري 

 االرتباطبيرسون)معاملPearsonالعالقةاالرتباطيةبيناستراتيجياتمواجهةالضغوطوالتفكير (وذلكلإليجاد

 االنتحاري.

 (اختبارOne Sample T testإليجادداللةالفروقبينمتوسطدرجاتاأل)الحقيقيوالمتوسطالفرضي.فراد 

 يةبيناستراتيجياتالمواجهةوالتفكيراالنتحاري.اختباراسلوباالنحدارالبسيطللكشفعنالعالقةالتنبؤ 

 

 

 

 

 النسب المئوية التكرار التخصص

 %36.3 37 ذكر

 %63.7 65 انثى

 %100 102 المجموع

 النسبة المئوية التكرار التخصص

 %64.7 66 العلمي

 %35.3 36 أدبي

 %100 102 المجموع
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  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:

 األول:  االجابة على التساؤل -

لدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةللتعليمالتساؤليهدفحولمعرفةمستوىاستخداماستراتجياتالمواجهةوكان

علىذلكتموالثانوي و(one Sample T testاالسلوباالحصائي)استعماللإلجابة النحو، جاءتالنتائجعلى

التالي:

عينةالدراسةأفراد(:يوضحمستوىإستراتيجياتالمواجهةلدى6)الجدول

 

استراتيجيات المواجهة:

 لدى الضغط مواجعة استراتيجيات لمقياس المالحظ الحسابي المتوسط قيمة )أفرادبلغت الدراسة ،(163.74عينة

12.74وبانحرافمعياري) قيمته والذي المتوقع بالمتوسط المتوسط هذا مقارنة وعند (144)( بين، الفرق أن نجد

) بلغ (19.74المتوسطين )، حيثأن إحصائياً دال فرق 000=∝وهو ،t=15.64) بمستوى، التالميذ يتمتع وعليه

الوعيلدىعينةتالميذالمرحلةالنهائيةمنالتعليموقديرجعهذاالرتفاع.مرتفعلتبنيهماستراتيجياتمواجهةالضغوط

التعامل التيتواجههمالثانويبضرورة وأساليبواستراتجياتمناسبةبتفعيلمعاالحداثالظاغطة كانمنابرزهذه،

لشهادةالبكالوياتحضيرهمعلىمسألةخاصة،وجائحةكروناوتاثيراتهاعليهمعلىكافةالمستوياتاالحداثالضاغطة

لقةبالمرحلةالعمريةالتيهمبهاوغيرهامنالنفسيةالتيتواجههموالمتعجانبالضعوطإلى،معاقترابموعداالمتحان

الصغوط. يمثلونوتلك كونهم الوعي هذا الحديثةيأتي التكنولوجيات الحاضرةوجيل والمعلومة هائلالعولمة وبكم

كبير. األوقاتبشكل الطرقوفيكل ووباأسهل سليمة) هالل دراسة توصلتإليه مع متفقة النتيجة في(2018هذه

منضغوطنفسيةوهمفيمواجهةهذهومعاناةتالميذالمرحلةالثانويةوالمقبلينمنهمعلىاجتيازالباكالوريانتائجهاوه

للتخلصمنها.الضغوطيوظفوناستراتيجياتالمواجهة

 االجابة على التساؤل الثاني: -

ماهومستوىالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي؟مضمون التساؤل:

كانالهدفهومعرفةمستوىالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةللتعليمالثانويوهذاباستعمالو

النتائجعلىالنحوالتالي:جاءت،و(one Sample T testاالسلوباالحصائي)

عينةالدراسة:أفراد(:يوضحمستوىالتفكيراالنتحاريلدى7)الجدول

 

:عينة الدراسة أفرادالتفكير االنتحاري لدى 

االنتحاريالمتبناتمنطرف لمقياسالتفكير الحسابيالمالحظ المتوسط الدراسةأفرادبلغتقيمة عينة ،(25.81)،

) معياري )5.75وبانحراف قيمته والذي المتوقع بالمتوسط المتوسط هذا مقارنة وعند (28( بين، الفرق أن نجد

وعليهيتمتعالتالميذبمستوىمنخفض،(t=-3.8،000=∝وهوفرقدالإحصائياًحيثأن)،(2.18-بلغ)المتوسطين

.فيالتفكيراالنتحاري.وقديرجعكونالعينةغيرإكلينيكية

المتغير أفرادعدد

العينة

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

المتوسط

المتوقع

بين الفرق

المتوسطين
الداللةتقيمة

0.0015.6419.74 144163.7412.74102االستراتيجيات

أفرادعددالمتغير

العينة

االنحراف

المعياري

المتوسط

الحسابي

المتوسط

المتوقع

الفرقبين

المتوسطين

الداللةقيمةت

التفكير

االنتحاري

0003.8-2.18- 2825.815.75102
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 عرض نتائج الفرضية األولى: -

المواجهةللضغوطوالتفكيراإلنتحاريبينإستراتيجياتتوجودعالقةإرتباطيةذاتداللةإحصائيةومضمون الفرضية:

"(Rبيرسون)يتماستخدماألسلوباإلحصائي"منهذالتحققولدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةللتعليمالثانوي.

(ماهوموضحفيالجدولالتالي:SPSSوقدأسفرتالنتائجالمتحصلعليهااعتماداعلىبرنامج)

عينةأفراد(:معاملارتباطبينمقياساستراتيجياتالمواجهةومقياسالتفكيراالنتحاريلدى8الجدولرقم)



 

 



عن أعاله الجدول في الواردة األرقام قراءة المستويينتكشف عند إحصائية داللة ذات ارتباطية عالقة وجود

االعتماد0.01و0.05) تم وقد االنتحار في والتفكير استراتيجياتالمواجهة بين الذييعتبر0,05علىالمستوى)( )

أنهكلما(وهوارتباطسالبضعيفوهذامعناه*0.203-األنسبفيالبحوثاالجتماعية؛وتتمثلقيمةمعاملاالرتباط)

زادتبنىالتالميذاستراتيجياتمواجهةالضغوطانخفضمستوىالتفكيراالنتحاريلدىالتالميذ.وبناًءعلىماسبقيمكن

القولأنمنطوقالفرضيةقدتحقق.

) رقم لدى9الجدول االنتحاري التفكير وأبعاد الستراتيجياتالمواجهة الكلية الدرجة بين ارتباط معامل عينةأفراد(:

الدراسة

نجدأنقيمةمعاملاالرتباطبيناستراتيجيات (*0.284-المواجهةوالبعداالسريقدبلغت)منخاللالجدولأعاله

ارتباط معامل قيمة فيحيننجد , عالقةعكسية وجود وعليه احصائية بيناستراتيحياتالمواجهةوهيدالة للعالقة

دالةاحصائيا.غير(وهي0.048-والبعدالنفسيقدبلغت)

) االنتحاريلدى(:10الجدولرقم للتفكير الكلية والدرجة استراتيجياتالمواجهة أبعاد ارتباطبين عينةأفرادمعامل

الدراسة

 الداللة-ر-قيمةمعاملاالرتباطالعددالمتغير

 0.04 *0.203-102استراتيجياتالمواجه

التفكيراالنتحاري

التفكيراالنتحاري

البعدالنفسي البعداالسري

العددالمتغير
قيمةمعامل

 راالرتباط
 الداللة

قيمةمعامل

 راالرتباط
الداللة

 0.62 0.048- 0.004 *0.284-102استراتيجياتالمواجهة

 التفكيراالنتحاري

 الداللة رقيمةمعاملاالرتباطالعددالمتغير

ت
يا
ج
تي
را
ست
ا

هة
ج
وا
لم
ا



 0.001 **0.317-102حلالمشكل

 0.002 **0.302102االنفعال
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دالة(وهي**0.317-منخاللالجدولأعالهنجدأنقيمةاالرتباطبينبعدحلالمشكلوالتفكيراالنتحاريقدبلغت)

(وعليهوجودعالقةبينبعدحل0.001=αاحصائياوعليهوجودعالقةارتباطيةعكسيةضعيفةحيثبلغتالداللة)

 والتفكير االنتحاريالمشكل بلغت، قد االنتحاري والتفكير االنفعال بعد بين االرتباط معامل قيمة ان نجد حين في

)**0.302) عند احصائيا دالة وهي )α=0.002ضعيفة موجبة ارتباطية عالقة وجود وعليه ( بعد، بيم العالقة أما

االرتباط) بلغتقيمة االنتحاريقد وهيدالة**0.349-التجنبوالتفكير )( عند وجود0000=αاحصائيا وعليه )

.عالقةسالبةومتوسطة

) لدى11الجدولرقم استراتيجياتالمواجهة التفكيراالنتحاريوأبعاد يوضحمعاملاالرتباطبينابعاد عينةأفراد(:

الدراسة



(وهيدالة**0.324-قدبلغت)خاللالجدولأعالهنجدأنقيمةمعاملاالرتباطبينحلالمشكلوالبعداالسريمن

،بينحلالمشكلوالبعداالسري(وعليهوجودعالقةارتباطيةسالبةضعيفة0.001=αاحصائياحيثبلغتالداللة)

(وهيدالةحيثبلغتالداللة*0.218-قدبلغت)قيمةمعاملاالرتباطبينحلالمشكلوالبعدالنفسيفيحيننجدان

(αوعليه0.02=)العالقةبيناالنفعالوالبعداالسريقد،وجودعالقةارتباطيةبينحلالمشكلوالبعدالنفسي أما

بينمانجد،(وعليهعدموجودعالقةارتباطيةα=0.09(وهيغيردالةاحصائياعند)0.16بلغتقيمةمعاملاالرتباط)

(وعليهعدمα=000(وهيغيردالةاحصائياعند)0.380قيمةمعاملاالرتباطبيناالنفعالوالبعدالنفسيقدبلغت)

(وهيدالةاحصائياعند**0.342-أماالعالقةبينالتجنبوالبعداالسريقدبلغتقيمةاالرتباط)،وجودعالقةارتباطية

(α=وعليهوجودعالقةسالبةمتوسطة000)النفسيقدبلغتفيحيننجدانقيمةمعاملاالرتباطبينالتجنبوالبعد،

.(وعليهوجودعالقةارتباطيةسالبةومتوسطة0.009=α(وهيدالةاحصائياعند)**0.258-)

للضغوطومفادهاوجودعالقةاتباطيةبيناستراتجياتلهاسابقاوالتيكمااشرناصحةالفرضيةكلهاتؤكدوهذهالنتائج

سالبة بالمنطقيةوالتفكيراالنتحاريوكانتالعالقةعكسية نصفها استراتيجيات.وهينتيجة تبنىالتالميذ زاد أيكلما

النفسية الضغوط منمواجهة النهائية المرحلة في المتمدرسين االنتحاريلدىلدىالمراهقين انخفضمستوىالتفكير

التعليمالثانويونأتيعلىتفسيرذلكعلىالنحوالتالي:

اتالظاغطةفيهذهالدراسةيساعدعلىالكشفعلىمدىتكيفالفردومواجهتهكونتوظيفاختبارالكوبينغللوضعي

واالجابةعليهاتمكننامنالتعرفعلىمختلفةالنبنودهعبارةعنوضعياتصعبةللصعوباتوالضغوطاتفيحياته

أفعالهوالءالمراهقين )المواقفوالمتغيراتاتجاه-المبحوثين-ردود تداعياتها(والمواقفوناجائحةكروفيمحيطهم

جانبالضغوطالمدرسيةإلى(ةالمراهقة)ضغوطمقترنةبمرحلالمحبطةبسبعدماشباعجاجياتهمالنفسيةواالجتماعية

البكالوريا االجابة.ضمنالعينةأفرادمنقبلللضغوطالمواجهةتوظيفاستراتجياتوقدجاءمتوسط.المقترنةبشهادة

 0.000 **0.349-102التجنب


التفكيراالنتحاري

البعدالنفسي البعداألسري

العددالمتغير
قيمةمعامل

 راالرتباط
 الداللة

قيمةمعامل

 راالرتباط
الداللة

هة
ج
وا
لم
ا
ت
جيا
تي
را
ست
ا



0.02*0.218-0.001 **0.324-102حلالمشكل

0000.3800.09 0.16102انفعال

0.009**0.258-000 **0.342-102التجنب
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استراتجياتمختلفةفهممرتفعالدراسةعلىنساؤالت فييوظفون التيتواجهم النفسية الضغوط التكيفمع لمحاولة

.جاءضعيفبالنسبةلمتغيرالتفكيراالنتحاريوحياتهمالمهنية

فيالكوبينغوسلم محاوره المشكلتتمثل حل عل المرتكزة محوراستراتجيات االنفعال، على المرتكزة ،استراتجيات

االجتماعياالستراتجيات والدعم قسميناللهو بها علىالتجنبونجد محاولةإلىتهدفاالستراتجياتوهذه.المرتكزة

مايوصفأوومنهذهاالستراتجياتمايصنفباالستراتجياتااليجابية.االدراركيفيالموقفوتحديدالمشكلةالتحكم

الستراتجيات حولالمشكلبالفعالةكا فيدراسةكنج،المرتكزة ورد فإناستراتجيةحلالمشكل1991)وحسبما )

القولانالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنمنثمبإمكانناوهياألكثراستخداماعندالطلبةوتحملالمسؤولية

مقاومةإلىيؤديبهمغطمماالتعليمالثانويىقومونبتتفعيلاإستراتيجياتامواجهةايجابيةفيالتعاملمعالحدثالضا

يقاومونهذهاألفكارالتفكيرواإلقدامعلىاإلنتحارألنهذهاإلستراتيجياتتمنحهنوعمنالصالبةالنفسيةالتيتجعلهم

إتفقمعماجاءتبهدراسةالضيدانوالحميديمحمدسنةوالتيأسفرتنتائجهاعنوجودعالقةذات السلبيةوهوما

بينأساليبمواجهةالضغوطوالتفكيراإلنتحاريوتتفققولوبشكلجزئيمعدراسةشابولوكاثرسنةداللةإحصائية

غيابو2005 وبالتحديد باالكتئاب والشعور المواجهة استراتيجيات بين عالقة وجود عن نتائجها أسفرت التي

علىحلالمشكلينبئبالشعورباالكتئابال المركزة اإلناثإلىذييدفعاستراتيجياتالمواجهة التفكيرباالنتحارعند

(والتيانتهتلوجودعالقةبيناستراتجيات2011)،كريشنرواخرينوالذكورمنالمراهقين.وتتفقكذلكمعدراسة

المواجهةوالتفكيراالنتحاري.



 عرض نتائج الفرضية الثانية: 

 في المواجهة بإستراتيجية للتنبؤ إمكانية توجد اإلنتحاري.ومفادها التفكير أسلوبوضوء استخدام تم ذلك من للتحقق

البسيط االنحدار للضغوط، المواجهة استراتيجيات المتغير في لالنحدار المفسرة المتغيرات وتحدث هذا، يساهم حيث

:(علىمايليspssفيتفسيرلبافكيراالنتحاري.وقدأسفرتالنتائجوفقبرنامج)المتغير

العالقةبينمتغيراستراتيجيةالمواجهة:مؤشراتنموذجاالنحدارللتفكيراالنتحاري(:12جدول)

معامل 

 االرتباط

R.deux R.deux 

 المعدلة

 الخطأالمعياري

1 .203b .041 .032 5.66468 

قيمة أعاله الجدول حيثوالمتغيرالمستقلالمتغيربينالكلياإلرتباطيبين تربيعهوبعدR=(.203b)نجدالتابع،

أيR=(.041)يساويأصبحوتصحيحه استراتيجيةالتفكيرالموجودالتباينمن٪4.1أن، متغير يفسره االنتحاري

ضعيفة.نسبةالمواجهة،وهي

:التاليالجدولفيمبينهووكماANOVAاإلنحدارتباينتحليلالنموذجتمإجراءوللتحققمنداللة

لمتغيراستراتيجيةالمواجهةANOVA(:تحليلالتباين13جدول)

درجةمجموعالمربعاتالنماذج

الحرية

الداللةاالحصائيةFقيمةمعدلالمربعات



1 

 0.040C 4.319 138.605 1 138.605االنحدار

   32.089 100 3208.856البواقي

    101 3347.461المجموع

 جيدةاالنحدارعلىأنمعادلةيدلوهذا،0.04cعندالمحسوبةدالةfقيمةأنالسابقالجدولمنيتضح

 :التاليالجدولفيهومبينكما Beta معاملاستخراجتمالمتغيرالتابعفيمتغيرمستقلمساهمةولمعرفة

(:استراتيجياتالمواجهةفيتفسيرالتفكيراالنتحاري14جدول)

 معامالتمعيارية المعامالتغيرالمعيارية نموذج
T 

الداللة

 B الخطأالمعياري A اإلحصائية
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(Constant) 40.86 7.264  5.626 .000 

 0.04 2.078- 0.203- 044. 092.-استراتيجيات

ومن،كانتدالةفيتفسيرالتفكيراالنتحاريمتغيراستراتيجياتمواجهةالضغوطنمساهمةنالحظمنالجدولالسابقأ

وبالتالييمكنتغيرالتفكيراالنتحاريبالسالبتغيرتاالستراتيجياتبوحدةواحدةأنهاكلمالجدولنستطيعالقولخاللا

:كتابةنموذجاالنحداركاآلتي

 استراتيجياتالمواجهة0.092–40.86التفكيراالنتحاري=

إمكانيةأناسترايتيجاتالتعرفعنامنالفرضيةالثانيةوالتيمفادهبالتحققمنخاللالنتائجالمتوصلإليهافيمايتعلق

نجدهناكاتفاقافيالمواجهةتساهمفيالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقينالمتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.

والتيوضفتاالنحدارالمتعددفي،والتي2015ضيدانالحميديمحمدالنتيجةمعماتوصلتلهدراسةالضيدانهذه

الكشفعنإمكانيةالتنبؤباستراتيجياتالمواجهةفيضوءالتفكيراالنتحاريلدىطالبجامعةاالماممحمدبنسعود

انتهت والتي االقدامإلىاإلسالمية في تساهم ظروفيجعلها من بها يحيط وما األسرة أن االنتحارأو عن .االحجام

كمانجدتوظيفأساليبغيرسويةكاالنتحار.إلىمنالمراهقيلجأقديجعلفهذاالجواالسريالسيءوخاصةلمايكون

التيهدفت،2005حدماجاءتبهدراسةشابولوكاثرسنةإلىإتفاقاالنتيجةالمتوصلإليهافيمايتعلقبالفرضيةفيها

وجودإلىوانتهت،الكتئابواألفكاراالنتحاريةعندالمراهقينمعرفةالعالقةبيناسترايتيجاتالمواجهةوالشعورباإلى

يؤدي المشكل حول المركزة غياباستراتيجياتالمواجهة بين االنتحاريعندإلىعالقة التفكير ينبئ االكتئابالذي

أناستراتيجياتالمواجهةتساهمفيتفسيراالنتحار.إلىوهذاماجعلناننتهي،االناثوالذكور

عبارةالمتوصلاليهايتضحالدورالهامالستراتجيةالمواجهةللضغوطوالتيهياوفيسياقهذاالتحليلللنتائجيرأخ

عنسيرورةتتميزبعدمالثباتوتتحكمبهمجموعةمنالعواملمناماهومرتبطبمدىادراكالمحيطالمعاشومنهاماهو

تبنيالحيلولةدونثمالتحكمفيالحدثالظاغطومنقيوتوقعاتمرتبطبالعواملالشخصيةوماتتضمنهمنتصورات

التفكيراالنتحاري.وانهاعبارةعنسيرورةتتميزبعدمالثباتوتتحكمبهمجموعةمنإلىقدتوصلالفردأفكارسلبية

.العواملمناماهومرتبطبمدىادراكالمحيطالمعاشومنهاماهومرتبطبالعواملالشخصية



 خاتمة: 

منحيثأنهاقدتكونفاعلةوتمكنالفرد،تأخذاستراتيجياتمواجهةالضغوطضمنالحياةاليوميةودراستهامكانةهامة

ضغوطه مواجهة من أو مأساوية، نهايتها تكون قد سلبية أفكار تنتابالفرد وبالتالي الضغوط تلك مواجهة في فاشلة

نرب جعلنا إليه أشرنا وما الضغوطوالتفكيراالنتحاريلدىكاالنتحار. بيناستراتيجياتمواجهة الحالية طفيدراستنا

الثانوي التعليم من النهائية بالمرحلة المتمدرسين المراهقين إمكانيةأهدافوذلكلغرضالتحققمن، ومعرفة الدراسة

المراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةوجودعالقةبيناستراتيجياتالمواجهةللضغوطالنفسيةوالتفكيراالنتحاريلدى

يتملنفسيةفيضوءالتفكيراالنتحاريومعرفةإمكانيةالتنبؤباستراتيجياتمواجهةالضغوطا،منالتعليمالثانويبالنسبة

النتائجالتالية:إلىالتوصلخيرفياأل

النهائيةمنالتعليمالثانويمرتفع.مستوىاستراتيجياتمواجهةالضغوطلديالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلة -

مستوىالتفكيراالنتحاريمنخفضلدىالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي -

 وجودعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيناستراتيجياتالمواجهةوالتفكيراالنتحاري. -

للضغوط - باستراتيجياتالمواجهة التنبؤ التفكيراالنتحاريلدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةيمكننا فيضوء النفسية

 بناءاعليهنوصيفيمايلي:والنهائيةمنالتعليمالثانوي.

التحسيسوالتوعيةبخطورةظاهرةاالنتحاروفتحمراكزمختصةفيتقديمالخدمةالسيكولوجيةواالجتماعيةالتيتعنى -

 لقبمشكالتهمالنفسيةوالسلوكيةونأتيبالذكرعلىوجهالخصوصمشكلةاالنتحار.بالمراهقينالمتمدرسينفيمايتع

فيه المؤثرة والعوامل االنتحاري التفكير متغير تخص بحثية اقتراحات كذلك عندونقدم الشخصية بسمات وربطه

المتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.المراهقين
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