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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
conductingthe

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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استراتيجيات المواجهة للضغوط وعالقتها بالفكر االنتحاريعند المراهقين
المتمدرسين في المرحلة النهائية من التعليم الثانوي في ظل جائحة كرونا
 دراسة ميدانية بمجموعة من الثانويات بوالية قالمة -سميرة براهمية

2

الملخص
هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى استراتيجيات المواجهة والتفكير
االنتحاري ،إلى جانب معرفة العالقة بين استراتيجيات المواجهة والتفكير االنتحاري عند
المراهقينالمتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.كماهدفتللكشفعنإمكانية
التنبؤ باستراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية في ضوء التفكير االنتحاري ،وتم استخدام
المنهجالوصفي،كماتمتاالستعانةباألدواتالتالية:اختبارالكوبين sicc
(الندلروباركر  1988&Parker, (Endlerهواختبارمتعددالقياساتألنواعالتكيف
و المقنن من طرف مجموعة من الباحثين بمركز البحث في األنثروبولوجيا الثقافية
واالجتماعية بوهران واألداةالثانيةهيمقياسالتفكيراالنتحاري)للضيدان،،)2015وقد
تماالعتمادفيتوزيعمقياسيالدراسةعلىاالستبيانااللكترونيللظروفالجداستثنائية
التيواكبتزمناجراءالدراسة.وللتحقيقأهداف البحثتمتحديدمجتمعالدراسةبتالميذ
السنة الثالثة المتمدرسين بثانويات والية قالمة ،وبالنسبة لعينة الدراسة فقد تكونت من
102مراهقامتمدرسابالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي،وتماختيارهمبطريقةعرضية.
وبغرضمعالجةبياناتالدراسةاحصائياتمتاالستعانةببرنامجالرزماإلحصائيةللعلوم
االجتماعيةSPSSوأشارتالنتائجإلى:
 مستوى استراتيجيات مواجهة الضغوط مرتفع لدى المراهقين المتمدرسين في المرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي .
 مستوىالتفكيراالنتحاري منخفضلدىالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي .
 وجودعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيناستراتيجياتالمواجهةللضغوطوالتفكيراالنتحاري.
يمكننا التنبؤ باستراتيجيات المواجهة للضغوط النفسية في ضوء التفكير االنتحاري لدى
المراهقينالمتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي .
الكلمات المفتاحية :استراتيجياتالمواجهة،الضغوطالنفسية،التفكيراالنتحاري،المراهق
المرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.

المتمدرس،
المقدمة:
إ ن المراهقة تمثل مرحلة عمرية حرجة وفريدة بفعل التغيرات الفيزيولوجية واالنفعالية واالجتماعية التي تحدث فيها.
وضمنهذهالمرحلةوضمنهذهالمرحلةقديتعرضالمراهقلتهديدفيصحتهالنفسيةبسباالجهادالحاصلبينمطلب
االستقالليةوالضغطالمفروضمنقبلاالخرينمنأجلالتوافق،واستكشافللهويةالجنسيةوفرصالوصولإلىوسائل
التواصلاالجتماعيوالتكنولوجيا...إلخوهذااألمرقديساهمبشكلأوبأخرفيظهورمشكالتنفساجتماعيةخطيرةفي
اوساطالمراهقين،ولعلأبرزهااالنتحار.ويعدالتفكيرفياالنتحارومحاولتهمنتشرملفتفيالمراهقةحيثوجدنوك
(خالص،بالتاريخ)حيثيتسبباالنتحارفيوفاة46ألفسنويا(العدليوناصر، .)2016
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 وهذاأيضاقدتبينههذهاألرقامالواردةعبرتصريحوزارةالصحةالجزائريةوالتيمفادهاتسجيلمابين 500و600
حالةانتحارفيالجزائرسنويا،ويشكلالشبابالمتراوحةأعمارهممابين 16و 18نسبة 53%منهمكمايحتلالرجال
النسبةاألكبرمنالمنتحرينمقارنةبالنساء(كريمة،.)2019 
واالنتحار يعرف على أنه فعل معقد ،ويتصف كذلك بكونه عنفا موجها نحو الذات .ويشكل التفكير االنتحاري ضمنه
مرحلة اولية ،تليها المخططات والمحاوالت االنتحارية ،ثم اتخاذ السلوك الفعلي.وفي السنوات األخير ة حظي التفكير
االنتحاريمنقبلالباحثينبكثيرمنالبحثوهذابسببارتباطهبالخبراتاالنفعاليةوكيفيةاالستجابةللضغوطالنفسيةأو
مايعرفباستراتيجياتالمواجهة وتحقيقمستوياتمنالتكيف إزاءالمواقفالضاغطةالتيتواجهالفرد فيبيئته،ألن
خياراالنتحارينشأأساساباعتبارهاستراتيجيةمواجهة،"كإجابةعلىمشكلة،كوسيلةللتعاملمعوضعأوالمعاناةالنفسية
).(Sheindmane, 1999وحسبفولكمانوالزاروسفإناستراتيجياتالمواجهةهيجهودسلوكيةومعرفيةمتغيرة
باستمراروالتييتخذهاالفردفيإدارةمطالبالمواقفالداخليةوالخارجيةوالتييتمتقديرهامنجانبالفردعلىأنها
مرهقةوشاقة،وتتجاوزمصادرالشخصوإمكاناته(حسينوحسين، .)2006
ويختلف األفراد في تعاملهم مع المواقف األفراد يختلفون في طرق تعاملهم مع الضغوط فهناك من يتخذ تدابير حيالها
للتأقلممعالموقفوهناكمنيتهربمنها،وهذامايمكننامنالقولأنههناكمناستراتيجياتالمواجهةفيالتعاملمع
الضغوطالنفسيةيؤثرفيالصحةالعقليةللفردوشخصيته.وفيظلهذهالمعطياتووجودأخرىتمثلتفيانتشارجائحة
كرونا عبر العالم ،والتي كانت بداية انتشارها في وأخرسنه  2020لتستمر إل غاية وقتنا الراهن ،وليعشها كثيرا من
األفرادومرافقامنتدابيراحترازيةالسيمافيالبدايةمنحجرمنزليكامل،وخوفمنبالفيروسبعدالتهويلاإلعالمي
للظاهرةكحدثحياتيجدضاغط.ومنثموجدالعديدمن  المراهقينخاصةالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليم
الثانويأنفسهم فيمواجهةضغوطمضافةإلى ضغوطالمرحلةالعمرية والضغوطاألكاديميةوالمجتمعيةبسببالمكانة
الهامةالتيتمنحللشهادةالبكالوريافياخرهذهالمرحلةالتعليميةومصريةامتحانهافيحياةكلمنهومقبلعليه،وهذا
لكونهاطريقالعبورللجامعةومنثمالتأهيلللحصولعلىمهمة.وأمامقلةالدراساتإنلمنقلندرتهافيالبيئةالمحلية
التيتهتمبموضوعاالنتحارعندفئاتغيرإكلينيكية،وردتهذهالدراسةالتيتمثلمدخالللوقايةمناالنتحار،وهذا
علىاعتبارأنه اتهتمبالتفكيراالنتحاريوتدرسهمنحيثالعواملالتيقدتكمنورائهوهياستراتيجياتالمواجهةوهذا
عندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويومنهتمنطرحاالسئلةالتالية: 
ماهومستوىاستراتيجياتالمواجهةللضغوطعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظل
جائحةكرونا؟ 
ماهومستوىالتفكيراالنتحاريعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا؟ 
هل توجد عالقة بين استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية والفكر االنتحاري عند المراهقين المتمدرسين في المرحلة
النهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا؟ 
هليمكنالتنبؤباستراتيجياتالمواجهةفيضوءالفكرعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةفيظلجائحة
كرونا؟ 

أهمية الدراسة:
 تكمنفيموضوعهاالذيتمتمعالجتهوهودراسةالعالقةبيناستراتيجياتمواجهةالضغوطوالتفكيراالنتحاري،وأهمية التطرقإلى متغيراتلهاعالقةبظاهرةاالنتحارخاصةبعدانتشارالظاهرةلدىفئةالمراهقيننتيجةالضغوط
الحياتيةالمختلفةالتييعشونهافيكافةالمجاالتفيعصرناالحاليوالتيأضفيتلهاضغوطاأخرىناتجةعنجائحة
كرونا .
  المحاولة البحثية في مشكل االنتحار في مراحله األولى والبسيطة من خالل التطرق إلى التفكير االنتحاري ،وفهماألسبابالمؤديةلهيمكننامنتعديلهذهاألسباببصورةأسهلمنمحاولةتعديلهافيالمراحلاألخيرة،أيالوصول
إلىاالنتحارالمكتمل. 
 التطرقإلى  استراتيجياتمواجهةالضغوطالنفسيةلدىالمراهقينالمتمدرسين(عينةغيرإكلينيكية)وإمكانيةاالستفادةمننتائجهذهالدراسةبالنسبةلألخصائيينالنفسانيين أوالباحثيناإلكلينيكيينمنإعدادبرامجعالجية أوإرشاديةلهذه
الفئةالعمريةالتيتواجهاصعوباتنفسيةفيحياتها .
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أهداف الدراسة:
 الكشفعنمستوىاستراتيجياتالمواجهةللضغوطعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا .
الكشفغنمستوىالتفكيراالنتحاري عندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظل جائحة
كرونا .
 الكشفعنوجودعالقةارتباطمنعدمهابيناستراتيجياتالمواجهةللضغوطالنفسيةوالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.فيظلجائحةكرونا. 
  الكشف عنامكانية التنبؤ بالتفكير االنتحاري فيظل استراتيجيات المواجهة عند المراهقينالمتمدرسين في المرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا .

فرضيات الدراسة:
  توجد عالقة ارتباطية بين استراتيجيات مواجهة الضغوط والتفكير االنتحاري عند المراهقين المتمدرسين بالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا. 
  توجدامكانيةالتنبؤبالتفكيراالنتحاريفيظلاستراتيجياتالمواجهةعندالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويفيظلجائحةكرونا .

التعريف االجرائي لمفاهيم الدراسة:
استراتيجيات المواجهة :هيتلكاالستجاباتالتييستخدمهاالفردلتجاوزالضغوطالتييتعرضلهاومحاولةللتخلص
من القلق بأساليب وطرق المحاولة واعية للتخلص من الضغوطات واألزمات ،والكيفية التي يتعامل بها مع المشكالت
وهياستجاباتأفرادعينةالدراسةعلىمقياساستراتيجياتالضغوطالمستخدم. 
الضغوط النفسية :هيقمةاإلحساسبالقلقوالشعوربوجودخطروالتوتربسببمشاكلالحياةواالنفعاالتالتيتخلق
تغيراتفيالحالةالنفسيةوالجسديةللشخص،فتسببعدمالتوازنواالستقراراالنفعالي .
المراهقة :هي مرحلة جد هامة من مراحل النمو اإلنساني يمر عبرها المراهق بتغيرات كثيرة فيزيولوجية وجسمية
ونفسيةوعقليةوسلوكية،تتغير منالطفولةإلى الرشد،وتتركهذهالتطوراتوأحداثتأثيراتعلىشخصيةالمراهق
ونفسيته،وتتميزهذهالمرحلةبأنهامآل،وتنتجصراعاتنفسيةوالمشكالتوالتوترات،وهيتمتدضمندراستناهذهمن
 17سنةإلى غاية 19سنةمايوافقالمرحلةالنهائيةمنالتعليم الثانوي والتييعرففيهاالمراهقإلى جانبضغوط
المرحلةضغوطاأكاديمية–شهادةالبكالوريا–والتيترافقتمنانتشارجائحةكرونا. 
األفكار االنتحارية :هي تلك األفكار التي تتردد في ذهن الشخص بشدة حول الموت وإنهاء حياته وعدم الرغبة في
استمرار العيش نتيجة لعدة أسباب وعوامل أو دون سبب وهي تتمثل في مجموع استجابات أفراد العينة على المقياس
المستخدمضمنهذهالدراسة. 
جائحة كوفيد  :19هوفيروسمعديوخطيرومنساللةفيروساتكوروناويؤديإلى أزماتتنفسيةحادة.وكانتبداية
ظهورهفيالصينمعنهايةسنة،2019ليعرفانتشاراعبرالعالمبأسرهويستمرإلى غايةيومناالراهنويطلقعليه
باسمجائحةكورونا .
اإلطار النظري والدراسات السابقة:
استراتيجيات المواجهة:
يوظفاألفرادفيمواجهةاالحداثالضاغطةالتيقدتصادفهمضمنحياتهموهذالمحاولةالتكيفوالحفاظعلىصحتهم
النفسية ما يصطلح باستراتيجيات المواجهة .ويعرفها كل من الزاروس وفولكمان ( )1984أنها مجموعة من الجهود
العقليةوالسلوكيةللسيطرةأوتحملالمطالبالخارجيةأوالداخليةالتيتنتجعنموقفضاغط(الشخابنة، .)2010
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وقد ميز ثالث أنواع من استراتيجيات المواجهة:

 -1المواجهةالتيترتكزعلىالمشكلوالتيتهدفإلى تقليصمتطلباتالوضعيةأوزيادةالمؤهالتالخاصةللمواجهة
بشكلأفضل .
 -2المواجهةالمرتكزةعلىاالنفعالوالتيتشملمحاوالتتنظيمالتوتراتاالنفعاليةالتيسببهاالموقفأوالوضعية .
 -3المواجهة المرتكزةعلىالدعماالجتماعيوالتيتتكونمنالحصولعلىالتعاطفوالمساعدةمناآلخرين.
يعرف ليفن ويرسن ( )Levrine et Ursinالمواجهة بأنها االستجابات السلوكية التي ترتبط بالتجنب أو الهروب في
االستجابةللبيئة .ويعرفهاهان()Haanوكيلستروم()Kihlstromبأنهااالستجابةالتيتصدرعنالفردإزاءاألحداث
الضاغطةوالتيتكونخارجيةأكثرمنهاداخلية(حسينوحسين،.)2006
بإمكانناالقولإناستراتيجياتالتعامل أوالمواجهةهي:عبارةعناستجاباتفرديةسلوكيةكانت أومعرفية،يقومبها
الفرد نتيجة تعرضه لمواقف ضاغطة قد تكون إيجابية تجعله يتكيف معها وقد تكون سلبية تؤثر على الجانب الجسمي
والنفسي واالجتماعي .ويذكر أندلر وباركر ( )Parker&Endler ,1998أن أساليب مواجهة الضغوط تتمثل في:
التركيز  علىاالداءوتصفالجهودالموجهةنحواالداءعلىأنهاتكونتهدفلحلالمشكلةأومحاوالتلتغيرالوضع
والتركيزاألساسييكونهناعلىالمهمةأوالتخطيطومحاولةحلالمشكلة. 
االنفعال : ويصفردوداألفعالاالنفعاليةالموجهةنحوالذاتوالهدفمنهاخفضالضغوطالنفسيةولكنهادائماالتكون
ناجحةوتتمثلردوداالفعالالتيتميزهااالستجابةاالنفعالية(بالقيامبلومالذاتلكونهاعاطفية،الغضبوالتوتر)،وهناك
االنشغالبالذاتوالتخيل(أحالماليقظة)و ضمنحاالتقديسببرداالنفعالاالنفعاليمزيدامنالضغطفيصبحالفردأثر
توتراوهناردالفعلمرتكزعلىالفرد .
التجنب :ويوصفالتغيراتفياألنشطةوالمعارفالقائمةعلىتجنبالمواقف أوالمهاموهذاعنطريقتشتيتالفرد
نفسهأوإلهائهاكوسيلةللتخفيفمنالضغوطالنفسية.والدراسةالحاليةستتركزعلىهذاالتصنيف .
التفكير االنتحاري:
من الضروري االهتمام عند دراسة التفكير االنتحاري بمحاولة تحديد مفهومه بداية هناك عدة ترجمات مختلفة ألصل
المصطلحاإلنجليزي""Suicidal Ideationمنها:تصوراالنتحار أوتخيلاالنتحار أواألفكاراالنتحارية أوالتفكير
فياالنتحارورغمأنبعضهاقريبمنالمعنى، إالأنهذهالترجمةالعربيةليستدقيقةألنالكلمةاألولى""Suicidal
هيصفةمنسوبةإلى االنتحارأيانتحاريوليستاالسم أوالمصدرإنتحار"،"Suicideوالكلمةالثانية""Ideation
تعنيتفكير أوإعمارالفكروليستأفكار"،"Ideasأماالتصوروالتخيلفيقابلهفياإلنجليزيةكلمة""Imagination
وهيلمتردفيأصلالمصطلح،وبذلكيكونالمصطلحالمرادفبالعربية"التفكيراالنتحاري(الضيدان، .)2015
وضمنالدراسةالحاليةفهويعنياألفكاروالتصوراتالمرتبطةبعمليةاالنتحار.ويرىبيكوآخرونأناالنتحارليس
حدثامنعزالبلهوعمليةمعقدة،وأناالنتحاريةيمكنتصورهاباعتبارهاواقعةلقوةكامنةتشملالتفكيراالنتحاري،ثم
التأمالتاالنتحارية،يليهامحاولةاالنتحاروأخيراإكمالهذهالمحاولة .
تعريف التفكير االنتحاري:
يعرفه(رود)أنهاتجاهاألفراد إلى االنتحاريبدأبفكرةتتدرجلتصبحأفكاراأكثروضوحالتصلفيالنهايةإلى اتخاذه
السلوكالفعلي(عربي،.)2015ويعرفكلمنبيكوآخرونأيضااألفكاراالنتحاريةعلىأنهانمطمناألنماطالسلبية
للتفكيريمكنتصورهواقعامتصللقوةكافيةتتضمننيةالفردأوتفكيرهأواندماجهفيرغبتهباالنتحار،إذيتفاوتمدى
أوشدةهذهالرغبةمنمجردأفكارعابرةفيذهنالفردإلىأفكارواسعةوصوالإلىالتخطيطالتفصيليلالنتحاروالقيام
بالعملية أو قد تكون محاوالت غير مكتملة ويتم اكتشفاها بشكل مقصود لغرض لفت أنظار اآلخرين إليه أو قد تكون
مقصودةوكاملةوتؤديإلىالموتويتمإنقاذالفردفياللحظاتاألخيرة(الشمريوالمنحة، .)2019
وكثيرامناألفكاراالنتحاريةعادةماتخمدمعالوقت،حيثتنتهياألزمة أوعندماتكونالمشكلةأقلحجمامماكان
الفرديتصورها. 
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الدراسات السابقة:
 هالل سليمة سنة :2018استراتيجياتمواجهةالضغوطالنفسية،لدىالتالميذالمقبلينعلىشهادةالبكالوريا،دراسةميدانيةلبعضثانوياتوالية
سعيدة وقد كانت هذه الدراسة تهدف إلى مجموعة من العناصر وهي محاولة الكشف عن االستراتيجيات التي يتبعها
التالميذالمقبلينعلىالبكالوريالمواجهةالضغوطالنفسية،الكشفعنالفروقبينالذكورواإلناثفيمواجهةالضغوط
النفسية، الكشفعنالفروقبينالتالميذفيمواجهةالضغوطالنفسيةتغرىلمتغيرالتخصصوقدتمثلتعينةالدراسة
في 200 تلميذوتلميذةمنالطورالثانويبالتخصصعلميوأدبيمعاعتمادالمنهجالوصفيوأدواتدراسةتمثلتفي:
مقياسالضغوطومقياساستراتيجيةالمواجهة،بحيثخلصتالدراسةإلى معاناةالتالميذالمقبلينعلىشهادةالبكالوريا
منضغوط،حيثتوجداستراتيجياتمتبعةمنطرفالتالميذفيالتعاملمعهذهالضغوطوالتوجدفروقذاتداللة
إحصائيةفياستراتيجياتمواجهةالضغوطتغرىبمتغيرالجنسوالتوجدفروقذاتداللةإحصائيةفياستراتيجيات
مواجهةالضغوطتغرىبمتغيرالتخصص .
 دراسة كنج:King 1991 ،أحداث الحياة اليومية والضغوط واستراتيجيات المواجهة عند طالب المرحلة الثانوية هونغ كونغ وهدفت الدراسة إلى
اكتشاف أحداث الحياة والضغوط واستراتيجيات المواجهة ومعرفة العالقة بين أحداث الحياة والضغوط والعالقة بين
استراتيجياتالمواجهةوالضغوطوعينةالدراسةتكونتمن760طالباوطالبةمنالمرحلةالثانويةبهونغكونغ،وتمثلت
أدوات الدراسة في استخدم الباحث مقياس أحداث الحياة والضغوط ،ومقياس استراتيجيات المواجهة ،وأظهرت نتائج
الدراسةأنأحداثالحياةالمتعلقةبالمدرسةواألسرةهيأكثرالمصادرإثارةللضغوطكماأسفرتعنأناستراتيجيات
التخطيطلحلالمشكلةوتحملالمسؤوليةهياألكثراستخدامامنالطلبة،بينماكانتالمواجهةوالهروباألقلاستخداما
منالطلبةوأظهرتالدراسةأيضاأنالذكورأكثرميالالستخدامالتخطيطلحلالمشكلةوتحملالمسؤولية،أمااإلناث
فكنأكثرميالإلىالدعماالجتماعيوالهروبوالتجنب.كماتبينوجودعالقةموجبةدالةبيناستراتيجيةالتخطيط،لحل
المشكلةوالبحثعنالدعماالجتماعيوالشعوربالضغطالنفسيلدىالطلبة(عبدهللا،.)2014 
 دراسة (كيرشنر ،فيرير ،فورنس ،وزانيتي )Kirchner, Ferrer, Frons et Zanini ،سنة :2011دراسةمدىانتشارإيذاءالذاتالمتعمد،ونوايااالنتحاروالتفكيراإلنتحاريوأعراضخطراالنتحارفيسنالمراهقة،
والخصائصالمرتبطةبهاولمنعهاوعالجهاوكانمنأهداف الدراسةأيضاتحليلوجودإيذاءالذاتالمتعمدوالتفكيرفي
اإلنتحاربينالمراهقينبوجه عاموفقاللجنس،دراسةالصلةبينهذينالعرضين،وحسابنسبةالمخاطر()PRلسلوك
إيذاء الذات لدى المراهقين ذوي التفكير اإلنتحاري ،تحليل إاستراتيجيات المواجهة المستخدمة من قبل المراهقين ذوي
غيابهذهالسلوكياتوبلغعددالمشاركين 1171طالبامنمدرسةكاتالونياالثانوية( 518ولد و 653بنت)تراوحت
أعمارهم بين  16–12سنة ،وتم تقيم سلوك إيذاء الذات عنطريق  YSRواستراتيجيات المواجهة عن طريق CRI
للشبابوأشارتالنتائجإلىأنمعدلانتشارسلوكإيذاءالذاتللفردهو11.4%للتفكيرفياالنتحارو12.5%والنسب
المئويةوفقالألدبيات،ولمتوجداختالفاتبينالجنسين،ولكنهناكزيادةمعتقدمالعملفيكالالنوعينمنالسلوكيات
الخطرةوأنهناكارتباطكبيربينإيذاءالذاتالمتعمدوالتفكيراالنتحاري،يشير()RRإلى أنسلوكإيذاءالذات10
مراتأكثرعرضةللحدوثلدجىالمراهقينذويالتفكيراإلنت حاريمماكانعليهلدىالمراهقينبدونمثلهذاالتفكير
وسلوك إيذاء الذات وأن استخدام استراتيجيات المواجهة المحددة يفرق بين المراهقين ذوي غياب السلوكيات الخطرة
وخاصةفيحالةالبنات(الضيدان، .)2015
 دراسة الضيدان ضيدان الحميدي محمد لسنة :2015بعنوانأساليبالمواجهةوعالقتهابالتفكيراالنتحاريلدىطالبالجامعة،بجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالميةالتي
كانتتهدفإلى  الكشفعنالعالقةبينأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةوالتفكيراالنتحاريلدىطالبجامعةاالمام
محمد بن سعود اإلسالمية ، التعرف على التكوين العالمي لمتغيرات أساليب مواجهة الضغوط النفسية وأبعاد التفكير
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االنتحاريلدىطالبجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالميةوأيضاالكشفعنإمكانيةالتنبؤبأساليبمواجهةالضغوط
النفسيةفيضوءالتفكيراالنتحاريلدىطالبجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالمية .
وقداعتمدالباحثعنالمنهجالوصفيفيشقيهاالرتباطيولعينةقوامها400طالبمنطالبقسمعلمالنفس،وتمثلت
أدواتالدراسةفيتصميمالباحثلكلمنمقياسأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةواألفكاراالنتحارية 
وتوصلتالدراسةإلى النتائجالتالية:وهيوجودعالقةذاتداللةإحصائيةبينأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةوالتفكير
االنتحاريلدىطالبجامعةاالماممحمدبنسعوداإلسالمية،ووجودعاملعامألبعادأساليبمواجهةالضغوطالنفسية
والتفكيراالنتحاري،أيضايمكنالتنبؤبأساليبمواجهةالضغوطالنفسيةفيضوءالتفكيراالنتحاريلدىطالبجامعة
االماممحمدبنسعوداإلسالمية.
 دراسة (ماير وزمالؤه  )Muller et allسنة :2001دراسة بهدف فحص العالقة بين المواجهةوالضغوط من جهةوبين المواجهةوالتفكير اإلنتحاري من جهة أخرى لدى
أفراد الشرطة،وأجريتالدراسةعلىعينةقوامها 307منأفراد الشرطةممنيرتدونالزيالرسميفيمحافظةكيب
الشرقية في جنوب أفريقيا وطبق الباحثون استبيان المواجهة،وقائمة الضغوط الحياتية التي يتعرض لها أفراد الشرطة
واستبيانالتفكيراإلنتحاريلدىالراشدين،وأسفرتالنتائجعنوجودإرتباطموجبدالاحصائيابينأساليبالمواجهة
السلسةوالتفكيراإلنتحاريوأظهرتحليلالتمايزأنمحاوالتاإلنتحارواستراتيجياتالمواجهةالسلبية،والحالةالصحية،
وتناول الكحوليات واستراتيجيات المواجهة المركزة على المشكلة ،ومتطلبات العمل وضغوطه لدى أفراد الشرطة من
العواملالتيتؤديإلىزيادةفيمعدالتالتفكيراالنتحاريلدىأفرادالعينة(الضيدان،.)2015
دراسة (شابرول وكاتو:(catteau &chabol ، سعتهذهالدراسةإلىبحثالعالقةبيناستراتيجياتالمواجهةوالشعورباالكتئابواألفكاراالنتحاريةعندالمراهقينفي
واليةتولوزالفرنسيةأجريتعلىعينةمنتالميذالثانويةضمتحوالي382تلميذاموزعةعلى14قسم1870ذكور
بمعدلعمر 17.1أيبين 20–14سنة و 1950إناثبمعدل 17.1أيبين  20–14سنةواعتمدتهذهالدراسةعلى
استبيانذاتيلتقييماألعراضاإلكتئابيةواألفكاراإلنتحاريةواستراتيجياتالمواجهة،وأسفرتالنتائجعلىوجودعالقة
بيناستراتيجياتالمواجهةوالشعورباالكتئابوبالتحديدغياباستراتيجياتالمواجهةالمركزةعلىالمشكلينبأبالشعور
باالكتئابويدفعإلىالتفكيرباالنتحارعنداإلناثوالذكور(صندلي،.)2012 
التعقيب على الدراسات السابقة:
إن أهممايالحظعلىهذهالدراساتأنهااتفقتفيتوظيفالمنهجالوصفي،أماالعينةنالحظاختالففينوعالعينة
والتيكانتبينمراهقينوراشدين،واختالففينتائجالدراساتالمتوصللها وهذاطبعاباختالفأهدافها.وقداستفادت
الدراسةالحاليةمنهذهالدراساتفياختياروإعدادأدواتهاالمستخدمةللوصوللجمعالبياناتالتيتخصعينةالدراسة.
كمااستفادتمنهافيتكوينخلفيةنظريةعنالموضوع.وتميزتالدراسةالحاليةعنالدراساتالسابقةكونهاربطت
بين متغيرين هما استراتيجيات المواجهة و التفكير االنتحاري لدى عينة من المراهقين المتمدرسين في المرحلة الثانوية
وتحديداالمقبلينعلىاجتيازشهادةالبكالوريابعداالقتصارالكبيرللدراساتالتيعالجتاالنتحارعلىالعيناتالمرضية
والسيماالتيكانتفيالبيئةالمحليةللباحثة.
المنهج المستخدم:
لتحقيق األهداف المرجوة من الدراسة تم توظيف المنهج الوصفي الذي يهدف إلى جمع الحقائق والبيانات عن ظاهرة
معينةومحاولةتفسيرهذهالحقائقوتصنيفالبياناتوتحليلها،ثمالوصولإلى تعميماتبشأنالظاهرةموضوعالدراسة
وتحديدخصائصهاووصفطبيعتهاونوعيةالعالقةبينمتغيراتهاوأسبابها.وهذاعلىاعتبارأنالدراسةالحاليةتهدف
إلى  دراسة استراتيجيات المواجهة للضغوط عند المراهقين المتمدرسين بالمرحلة النهائية من التعليم الثانوي وعالقتها
بالتفكيراالنتحاري.وتحديدالعالقةبينالمتغيرين. 
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أدوات الدراسة :
مقياس استراتيجيات مواجهة الضغوط النفسية
تماستخدامقائمةالمواجهةفيالمواقفالضاغطةألندلروباركر Endler et parker 1998.coping inventory
) for stressful situation (Cissوتماالعتمادعلىالنسخةالمقننةمنقياساستراتيجياتالتكيفالمتكونمن48
فقرةتمتقنينهاوترجمتهاإلى  البيئةالجزائريةعلىمستوىمركزالبحثفياألنثروبولوجياالثقافيةواالجتماعيةبوالية
وهرانمنقبلالباحثين:فراحيفيصل،كبدانيخديجة،قويدريمليكة،شعبانالزهرةوهذاسنة.2006 
صورة المقياس: 
يتكونمقياساستراتيجيةالتكيفمنثالثأبعادحيثيحتويكلبعدعلىمجموعةمنالفقراتالتيتشكلفيمجموعها
المقياساألصليالمتكونمن48فقرةوهيموضحةفيالجدولالتالي :
الجدولرقم()1يبينتوزيعفقراتمقياساستراتيجياتالمواجهةعلىأبعاده 
األبعاد

الفقرات

المجموع

حلالمشكلة

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:
إنالخياراتالمتاحةلإلجابةعنكلفقرةتكونوفقسلممتدرج( 1إلى)5درجاتتعبيراعنإجاباتتتدرجمنكثيرا
إلىأبدابحيثتأخذعبارةأبداالدرجة()1وتأخذالعبارةكثيراالدرجة()5وتخللهاالدرجاتالتالية:()2,3,4 
(عريس،.)2017
إجراءات التطبيق:
يطبقعلىاألشخاصذويمستوىتعليمييسمحلهمبالقراءة،وفهمالوحداتومنثماالستجابةللمقياسويجبالتأكدمن
أنالفردبحوزتهقلمرصاصبدونممحاة أوقلمجافقبلالبدئفيالتطبيق.وبعداستراحةالمفحوصنبدأفيشرح
الهدفمنالمقياسوالمتمثلفيتكوينفكرةعنتصرفهذاالشخصفيحالةتعرضهلوضعيةمحبطةأوضاغطةكما
نشجعهعلىالتفكيرفينوعالمواقفالمقلقةقبلإجابته.نقدمللمفحوصنسخةونطلبمنهأنيمألكلالبياناتالشخصية
الخاصةبه.والتأكدمنأنالمفحوصقدقرأوفهمكلالتعليماتوعندالضرورةنقرأالتعليماتللمفحوصإذاكانالتطبيق
جماعينقرأالتعليماتبصوتمرتفع.التأكدمنأنالمفحوصقدقرأبدقةكلعبارةوفهمهاثميبدأباإلجابةبوضعدائرة
حول الدرجة التي تناسبه من بين الدرجات الخمسة .إذا قرر المفحوص تغيير إجابته ال نمحي اإلجابة األولى بل على
المفحوصأنيضععالمة(×)علىاإلجابةالخاطئةويحيطمرةأخرىاإلجابة .
مفتاح التصحيح :
التفريغيكونعنطريقإعطاءاألوزانالتاليةإلجاباتالمستجيب .1,2,3,4,5
الخصائص السكومترية للمقياس:
لقداستخدمنافيالدراسةاختبارالكوبينغالذيقامببنائهكلمنأدلروباركر1998وقدتماختيارنالهذاالمقياسبناءعلى
عدةاعتباراتنذكرمنها,توفرالمقياسعلىمقنناعلىالمجتمعالجزائري,ماجعلهمقبواللدىالباحثينفقدتماستخدامه
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في العديد من الدراسات والرسائل الجامعية في الجامعات الجزائرية مثل دراسة كبداني خديجة والمرسومة بالتوظيف
النرجسيلدىحاالتاالكتئاباالرتكاسيوكذلكدراسةسمانيمرادبعنواناستراتيجياتالتصرفتجاهالضغوطالمهنية
وعالقتهابفاعليةاألداءونذكركذلكدراسةمعروفمحمدبعنواناستراتيجياتالتعاملمعاالحتراقالنفسيعندأساتذة
التعليمالثانويوذلكلتمتعالمقياسبخصائصسيكومتريةمرتفعة(عريس،.)2017 
مقياس التفكير االنتحاري:
تم االعتماد على مقياس الضيدان الحميدي محمد ضيدان الذي وظفه في دراسة أساليب المواجهة وعالقتها بالتفكير
االنتحاري لدى طالب الجامعة سنة  2015وقد تم حساب االتساق الداخلي ألبعاد مقياس التفكير االنتحاري وذلك من
خاللحسابمعاملاالرتباطبيندرجةكلبعدوالدرجةالكليةللمقياسحيثأشارتنتائجإلىأنمعامالتارتباطبعدي
اختبارالت(عريس،)2017فكيراالنتحاريتتراوحمابين()0.754إلى()0.849وكلهامعامالتدالةإحصائياعند
مستوى( .)0.01 وتمحسابثباتبعديمقياسالتفكيراالنتحاريباستخداممعادلةألفاكرونباخوأوضحتالنتائجأن
معامالتالثباتتراوحتمابين()0.694إلى()0.742وكلهامعامالتمرتفعةومقبولةإحصائيا.
صورة المقياس:
البعد األسري :ويقصدبهشعورالفردبالملل،وعدمالقدرةعلىالتفاهموالمعاناة مناإلساءةوكثرةالشجاروعدموجود
جومالئمللراحة،وعدمالقدرةعلىتكوينعالقاتبناءةوتقلبالمزاج 
البعد النفسي : ويقصد بهشعور الفردباالكتئاب والخجلوسرعة الغضبوالنطق وفقدانالطموحوالمعاناة من التوتر
وعدمالقدرةعلىالتعبيرعنالذات.وفيضوءالتعريفاتالمذكورةسلفاألبعادالتفكيراالنتحارتمبناءالعباراتلكلبعد
وذلكمنخاللالرجوعإلىاألدبياتالنفسيةالمذكورةسلفاوعليهتكونالبعداألول(البعداألسري)من9عباراتوالبعد
الثاني(البعدالنفسي)من10عبارات. 
وقد تم عرض عبارات بعدي التفكير االنتحاري على لجنة ثالثية مكونة من األساتذة المتخصصين في الصحة النفسية
والقياسالنفسيللحكمعلىصدقعباراتكلبعدوفقاللتعريف الخاصبهوانتهىهذااإلجراءإلى حذفعبارتينمن
البعداألولوثالثعباراتمنالبعدالثانيوحولعباراتالمقياسوابعادهانقدمهافيمايلي: 
جدولرقم(:)2يوضحتوزيعالعباراتعلىبعديالتفكيراالنتحاري 
أبعاد التفكير اإلنتحاري
البعداألسري
البعدالنفسي

العبارات
13,11,9,7,5,3,1
14,12,10,8,6,4,2

المجموع
7
7
14

مفتاح التصحيح:
تتماالستجابةعلىكلعبارةمنخاللميزانتقديرثالثيعلىالنحوالتالي :
نعم(تعطىثالثدرجات)إلى  حدما(تعطىدرجتين)ال(تعطىدرجةواحدةفقط)وتتراوحالدرجاتعلىكلبعدمن
( )7إلى ( )21درجة وللمقياس ككل من ( )14إلى ( )42درجة وتدل على الدرجة المرتفعة على ارتفاع التفكير
االنتحاري .

الخصائص السيكومترية للمقياس في الدراسة الحالية :
صدق االتساق الداخلي :
إلجراء التحقق من صدق البنائي للمقياس تم التأكد من االتساق الداخلي للبنود بحساب معامل االرتباط "بيرسون"
()Pearsonبيندرجةكلبندوالدرجةالكليةللبعدالذيينتميإليه،باإلضافةإلىارتباطالبعدبالدرجةالكليةللمقياس،
وهذامايوضحهالجدولالتالي .
الجدول(:)2معامالتارتباطدرجةالبندبدرجةالبعدودرجةالبعدبالدرجةالكليةلمقياسالتفكيراالنتحاري.
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البعد االسري
البعد النفسي

رقم
البند
01
03
05
07
09
11
13
02
04
06
08
10
12
14

البعد

عالقته بدرجة البعد فبل الحذف

عالقته بالدرجة الكلية قبل الحذف

**0.71
**0.68
**0.78
**0.78
**0.71
**0.79
** 0.54
**0.59
**0.70
**0.54
**0.64
**0.68
*0.36
** 0.54

**0.94
















** 0.92

يتضحمنخاللقراءةمعامالتاالرتباطبينالفقراتودرجةالبعد،وكذلكدرجةالبعدبالدرجةالكليةلمقياسالتفكير
االنتحاريأنهذهالمعامالتتترواحبينالمتوسطوالعاليوهذامايعكسوجوداتساقداخليبينفقراتالمقياسممايدل
علىتمتعالمقياسبالصدقالبنائييمكناالعتمادعليه. 
الثبات:
وتماختيرطريقةلتقديرالثباتوالمتمثلةفياإلتساقالداخليعنطريقألفاكرومباخ. 
األبعاد
البعداالسري 
البعدالنفسي 
المقياسككل 

عدد البنود

معامل الثبات (ألفا كرونباخ)

7
7

 0.83
0.68
0.86



):يبينمعاملالثباتالفاكرونباخلمقياسالتفكيراالنتحاري .

الجدول(3
وبناءعلىماتقدممننتائجنجدأنقيممعامل"ألفاكرونباخ"لكلبعدعلىحدةتتراوحبين()0.83و()0.68وللمقياس
ككل()0.86تدل على ثبات المقياس بدرجة عالية ،وبالتالي يمكن االعتماد علىالمقياس فيالدراسةاألساسية لتمتعه
بالخصائصالسيكومتريةالمطلوبةوالتيتؤهلهلذلك .

حدود الدراسة االساسية:
المجال البشري والمكاني والزماني:
تمتوزيعمقاييسالدراسةإلكترونياعبرقوقلدرايفمنخاللإنشاءرابطخاصبالدراسةخاللشهرجويليةوكانت
الدراسةموجهةلمجموعالتالميذالدارسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويبواليةقالمةواستجابمنهم 184تم
إلغاء82ألنهاخاطئةوبقيلدينا102كعينةأساسية،وهيعينةعرضيةولمنتمكنمنالحصولعلىعددالمسجلينفي
المرحلة النهائية من التعليم الثانوي بوالية قالمة بسب الظروف التي آلت إليها األوضاع المترتبة عن انتشار فيروس
كوروناخاللالسداسيمنسنة2020فيالجزائر. 
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عينة الدراسة:

كانت عينة الدراسة عرضية متكونة من تالميذ األقسام النهائية للتعليم الثانوي المتمدرسين بوالية قالمة ،عبر توظيف
االستبياناإللكترونيوقدرعددأفراد العينةبـ()184تلميذوتلميذة.وقدتماسترجاع()102نسخةبالنسبةللمقياسين،
وذلكبعدحذفالكثيرمنهالعدمصالحيتهالوجودنقصفياالستجاباتعلىكاملبنودالمقياسين،ومنهتكونتعينة
الدراسةاألساسيةمن()102تلميذاوتلميذةمناألقسامالنهائيةلمرحلةالتعليمالثانوياختيروابطريقةعرضية .
خصائص عينة الدراسة
تمكننامعرفةخصائصأفراد  عينةالدراسةمنمعرفةخصائصمجتمعالدراسةككلكونهاعبارةعنالجزءالممثلله.
وندرجخصائصفيمايلي :
حسب الجنس:
الجدول(:)4توزيععينةالدراسةاالساسيةحسبالجنس 

التكرار
التخصص
37
ذكر
65
انثى
102
المجموع


النسب المئوية
36.3%
63.7%
%100

يتضح من الجدول اعاله ان عدد اإلناث يفوق عدد الذكور ،حيث بلغت نسبة كل منها على التوالي :()63.7%
و( .)36.3%
الجدول(:)5توزيععينةالدراسةاالساسيةحسبالمستوىالتعليمي 


%64.7
66
العلمي


%35.3
36
أدبي

%100
102
المجموع

يوضح الجدول  أعاله أن المفحوصين الذين تخصصهم علمي هم الفئة االكبر من المفحوصين يليهم المفحوصين الذين
لديهمتخصصأدبي،حيثبلغتنسبةكلمنهمعلــــىالتوالي(64.7،)%( .)%35.3
التخصص

التكرار

النسبة المئوية

األساليب االحصائية المستخدمة:
للتحققمنفرضياتالدراسةتماستخدامأساليبإحصائيةمختلفةوهذاباعتمادهماعلىبرنامجالحزمةاإلحصائيةللعلوم
االجتماعية(.)SPSSوتندرجهذهاألساليبالمستخدمةضمنأسلوباإلحصاءاالستدالليوهيعلىالنحوالتالي: 
 المتوسطالحسابيواالنحرافالمعياريلحسابمستوىتوظيفاستراتيجياتالمواجهةوالتفكيراالنتحاري.
 معاملاالرتباطبيرسون()Pearsonوذلكلإليجادالعالقةاالرتباطيةبيناستراتيجياتمواجهةالضغوطوالتفكير
االنتحاري.
 اختبار()One Sample T testإليجادداللةالفروقبينمتوسطدرجاتاألفرادالحقيقيوالمتوسطالفرضي.
 اختباراسلوباالنحدارالبسيطللكشفعنالعالقةالتنبؤيةبيناستراتيجياتالمواجهةوالتفكيراالنتحاري.
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عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
 االجابة على التساؤل األول:وكانالتساؤليهدفحولمعرفةمستوىاستخداماستراتجياتالمواجهةلدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةللتعليم
الثانوي ولإلجابة على ذلك تم استعمال االسلوب االحصائي ( ،)one Sample T testوجاءت النتائج على النحو
التالي: 
الجدول(:)6يوضحمستوىإستراتيجياتالمواجهةلدىأفرادعينةالدراسة 
المتغير 

عدد أفراد االنحراف المتوسط
المعياري  الحسابي 
العينة 

 االستراتيجيات   102

 12.74

المتوسط
المتوقع 

 163.74 144

الفرق بين
المتوسطين 

قيمةت  الداللة 

 19.74

 15.64  0.00

استراتيجيات المواجهة: 
بلغت قيمة المتوسط الحسابي المالحظ لمقياس استراتيجيات مواجعة الضغط لدى أفراد عينة الدراسة (،)163.74
وبانحراف معياري ( )12.74وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط المتوقع والذي قيمته ( ،)144نجد أن الفرق بين
المتوسطين بلغ ( ،)19.74وهو فرق دال إحصائيا ً حيث أن (∝= ،000 ،)15.64=tوعليه يتمتع التالميذ بمستوى
مرتفعلتبنيهماستراتيجياتمواجهةالضغوط .وقديرجعهذاالرتفاع الوعيلدىعينةتالميذالمرحلةالنهائيةمنالتعليم
الثانوي بضرورة التعامل مع االحداث الظاغطة التي تواجههم بتفعيل أساليب واستراتجيات مناسبة،وكان من ابرزهذه
االحداثالضاغطة جائحةكروناوتاثيراتهاعليهمعلىكافةالمستويات،وخاصة علىمسألة تحضيرهم لشهادةالبكالويا
معاقترابموعداالمتحان،إلىجانبالضعوطالنفسيةالتيتواجههموالمتعلقةبالمرحلةالعمريةالتيهمبهاوغيرهامن
تلك الصغوط .ويأتي هذا الوعي كونهم يمثلون جيل التكنولوجيات الحديثة والعولمة والمعلومة الحاضرة وبكم هائل
وباأسهل الطرق وفي كل األوقات بشكل كبير .وهذه النتيجة متفقة مع توصلت إليه دراسة هالل سليمة(  )2018في
نتائجهاوهومعاناةتالميذالمرحلةالثانويةوالمقبلينمنهمعلىاجتيازالباكالوريا منضغوطنفسيةوهمفيمواجهةهذه
الضغوطيوظفوناستراتيجياتالمواجهةللتخلصمنها .
 االجابة على التساؤل الثاني:مضمون التساؤل:ماهومستوىالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي؟ 
و كانالهدفهومعرفةمستوىالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةللتعليمالثانويوهذاباستعمال
االسلوباالحصائي(،)one Sample T testوجاءتالنتائجعلىالنحوالتالي :
الجدول(:)7يوضحمستوىالتفكيراالنتحاريلدىأفرادعينةالدراسة :
المتغير 

عددأفراد
العينة 

االنحراف
المعياري 

المتوسط
الحسابي 

المتوسط
المتوقع 

الفرقبين
المتوسطين 

قيمةت  الداللة 

 التفكير
االنتحاري 

 102

 5.75

 25.81

28

 -2.18

 -3.8  000

التفكير االنتحاري لدى أفراد عينة الدراسة: 
بلغت قيمة المتوسط الحسابي المالحظ لمقياس التفكير االنتحاري المتبنات من طرف أفراد عينة الدراسة ،(،)25.81
وبانحراف معياري ( )5.75وعند مقارنة هذا المتوسط بالمتوسط المتوقع والذي قيمته ( ،)28نجد أن الفرق بين
المتوسطينبلغ(،)-2.18وهوفرقدالإحصائياًحيثأن(∝=،000،)-3.8=tوعليهيتمتعالتالميذبمستوىمنخفض
فيالتفكيراالنتحاري.وقديرجعكونالعينةغيرإكلينيكية .
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 -عرض نتائج الفرضية األولى:

ومضمون الفرضية:توجودعالقةإرتباطيةذاتداللةإحصائيةبينإستراتيجياتالمواجهةللضغوطوالتفكيراإلنتحاري
لدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائيةللتعليمالثانوي.ولتحققمنهذايتماستخدماألسلوباإلحصائي"بيرسون(")R
وقدأسفرتالنتائجالمتحصلعليهااعتماداعلىبرنامج()SPSSماهوموضحفيالجدولالتالي :
الجدولرقم(:)8معاملارتباطبينمقياساستراتيجياتالمواجهةومقياسالتفكيراالنتحاريلدىأفرادعينة 


المتغير 
استراتيجياتالمواجه 



التفكيراالنتحاري 

العدد 
 102

الداللة
0.04

قيمةمعاملاالرتباط-ر -
*-0.203

تكشف قراءة األرقام الواردة في الجدول أعاله عن وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند المستويين
(0.05و )0.01بين استراتيجيات المواجهة والتفكير في االنتحار وقد تم االعتماد على المستوى ( )0,05الذي يعتبر
األنسبفيالبحوثاالجتماعية؛وتتمثلقيمةمعاملاالرتباط(*)-0.203وهوارتباطسالبضعيفوهذامعناهأنهكلما
زادتبنىالتالميذاستراتيجياتمواجهةالضغوطانخفضمستوىالتفكيراالنتحاريلدىالتالميذ.وبنا ًءعلىماسبقيمكن
القولأنمنطوقالفرضيةقدتحقق .
الجدول رقم ( :)9معامل ارتباط بين الدرجة الكلية الستراتيجيات المواجهة وأبعاد التفكير االنتحاري لدى أفراد عينة
الدراسة 
التفكيراالنتحاري 


المتغير 

العدد 

استراتيجياتالمواجهة 

 102

البعداالسري
قيمةمعامل
االرتباطر

*-0.284

الداللة

0.004

البعدالنفسي 
قيمةمعامل
الداللة 
االرتباطر

0.62

-0.048

منخاللالجدولأعالهنجدأنقيمةمعاملاالرتباطبيناستراتيجياتالمواجهةوالبعداالسريقدبلغت(*)-0.284
وهي دالة احصائية وعليه وجود عالقة عكسية  ,في حين نجد قيمة معامل ارتباط للعالقة بين استراتيحيات المواجهة
والبعدالنفسيقدبلغت()-0.048وهيغيردالةاحصائيا .
الجدول رقم ( :)10معامل ارتباط بين أبعاد استراتيجيات المواجهة والدرجة الكلية للتفكير االنتحاري لدى أفراد عينة
الدراسة 


استراتيجيات
المواجهة 
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المتغير 

العدد 

التفكيراالنتحاري
قيمةمعاملاالرتباطر

الداللة

حلالمشكل 

 102

**-0.317

0.001

االنفعال 

 102

**0.302

0.002
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التجنب 

 102

0.000

**-0.349

منخاللالجدولأعالهنجدأنقيمةاالرتباطبينبعدحلالمشكلوالتفكيراالنتحاريقدبلغت(**)-0.317وهي دالة
احصائياوعليهوجودعالقةارتباطيةعكسيةضعيفةحيثبلغتالداللة( α=)0.001وعليهوجودعالقةبينبعدحل
المشكل والتفكير االنتحاري ،في حين نجد ان قيمة معامل االرتباط بين بعد االنفعال والتفكير االنتحاري قد بلغت
(** )0.302وهي دالة احصائيا عند ( )0.002=αوعليه وجود عالقة ارتباطية موجبة ضعيفة ،أما العالقة بيم بعد
التجنب والتفكير االنتحاري قد بلغت قيمة االرتباط (** )-0.349وهي دالة احصائيا عند ( 0000= )αوعليه وجود
عالقةسالبةومتوسطة .
الجدول رقم ( :)11يوضح معامل االرتباط بين ابعاد التفكير االنتحاري وأبعاد استراتيجيات المواجهة لدى أفراد عينة
الدراسة 
التفكيراالنتحاري 


المتغير 



العدد 

استراتيجياتالمواجهة 

حلالمشكل   102

البعداألسري
قيمةمعامل
االرتباطر

الداللة

البعدالنفسي 
قيمةمعامل
الداللة 
االرتباطر

**-0.324

 0.001

* -0.218

 0.02

انفعال 

 102

0.16

 0.09

 0.380

 000

التجنب 

 102

**-0.342

 000

** -0.258

 0.009


من خاللالجدولأعالهنجدأنقيمةمعاملاالرتباطبينحلالمشكلوالبعداالسريقدبلغت(**)-0.324وهيدالة
احصائياحيثبلغتالداللة( α=)0.001وعليهوجودعالقةارتباطيةسالبةضعيفة بينحلالمشكلوالبعداالسري،
فيحيننجدانقيمةمعاملاالرتباطبينحلالمشكلوالبعدالنفسيقدبلغت(*)-0.218وهيدالةحيثبلغتالداللة
( α=)0.02وعليهوجودعالقةارتباطيةبينحلالمشكلوالبعدالنفسي،أماالعالقةبيناالنفعالوالبعداالسريقد
بلغتقيمةمعاملاالرتباط()0.16وهيغيردالةاحصائياعند()α=0.09وعليهعدموجودعالقةارتباطية،بينمانجد
قيمةمعاملاالرتباطبيناالنفعالوالبعدالنفسيقدبلغت()0.380وهيغيردالةاحصائياعند()000=αوعليهعدم
وجودعالقةارتباطية،أماالعالقةبينالتجنبوالبعداالسريقدبلغتقيمةاالرتباط(**)-0.342وهيدالةاحصائياعند
(000=)αوعليهوجودعالقةسالبةمتوسطة،فيحيننجدانقيمةمعاملاالرتباطبينالتجنبوالبعدالنفسيقدبلغت
(**)-0.258وهيدالةاحصائياعند(=α)0.009وعليهوجودعالقةارتباطيةسالبةومتوسطة .
وهذهالنتائج كلهاتؤكد صحةالفرضية والتيكمااشرنا لهاسابقا ومفادهاوجودعالقةاتباطيةبيناستراتجيات للضغوط
والتفكير االنتحاري وكانت العالقة عكسية سالبة وهي نتيجة نصفها بالمنطقية .أي كلما زاد تبنى التالميذ استراتيجيات
مواجهة الضغوط النفسية  انخفض مستوى التفكير االنتحاري لدى لدى المراهقين المتمدرسين في المرحلة النهائية من
التعليمالثانويونأتيعلىتفسيرذلكعلىالنحوالتالي: 
كونتوظيفاختبارالكوبينغللوضعياتالظاغطةفيهذهالدراسةيساعدعلىالكشفعلىمدىتكيفالفردومواجهته
للصعوباتوالضغوطاتفيحياته النبنودهعبارةعنوضعياتصعبة مختلفة واالجابةعليهاتمكننامنالتعرفعلى
ردودأفعالهوالءالمراهقين-المبحوثين -اتجاه المواقفوالمتغيرات فيمحيطهم(جائحةكرونا وتداعياتها)والمواقف
المحبطةبسبعدماشباعجاجياتهمالنفسيةواالجتماعية (ضغوطمقترنةبمرحلةالمراهقة)إلىجانبالضغوطالمدرسية
المقترنةبشهادةالبكالوريا.وقدجاءمتوسط توظيفاستراتجيات المواجهة للضغوط منقبلأفراد العينة ضمن .االجابة
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على نساؤالت الدراسة مرتفع فهم يوظفون استراتجيات مختلفة لمحاولة التكيف مع الضغوط النفسية التي تواجهم في
حياتهمالمهنيةوبالنسبةلمتغيرالتفكيراالنتحاريجاءضعيف. 
وسلم الكوبينغ تتمثل محاوره في محوراستراتجيات المرتكزة عل حل المشكل ،استراتجيات المرتكزة على االنفعال،
االستراتجيات المرتكزة على التجنب ونجد بها قسمين اللهو والدعم االجتماعي.و هذه االستراتجيات تهدف إلى محاولة
التحكم االدراركيفيالموقفوتحديدالمشكلة .ومنهذهاالستراتجياتمايصنفباالستراتجياتااليجابية أومايوصف
بالفعالة كا الستراتجيات المرتكزةحول المشكل ،وحسب ماورد في دراسة كنج ( )1991فإن استراتجية حل المشكل
وتحملالمسؤوليةهياألكثراستخداماعندالطلبةومنثمبإمكانناالقولانالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمن
التعليمالثانويىقومونبتتفعيلاإستراتيجياتامواجهةايجابيةفيالتعاملمعالحدثالضاغطمما يؤديبهمإلى مقاومة
التفكيرواإلقدامعلىاإلنتحارألنهذهاإلستراتيجياتتمنحهنوعمنالصالبةالنفسيةالتيتجعلهم يقاومونهذهاألفكار
السلبيةوهوماإتفقمعماجاءتبهدراسةالضيدانوالحميديمحمدسنةوالتيأسفرتنتائجهاعنوجودعالقةذات
داللةإحصائية  بينأساليبمواجهةالضغوطوالتفكيراإلنتحاريوتتفققولوبشكلجزئيمعدراسةشابولوكاثرسنة
 2005والتي أسفرت نتائجها عن وجود عالقة بين استراتيجيات المواجهة والشعور باالكتئاب وبالتحديد غياب
استراتيجيات المواجهة المركزة على حل المشكل ينبئ بالشعور باالكتئاب الذي يدفع إلى التفكير باالنتحار عند اإلناث
والذكورمنالمراهقين.وتتفقكذلكمعدراسة كريشنرواخرين،()2011والتيانتهتلوجودعالقةبيناستراتجيات
المواجهةوالتفكيراالنتحاري. 

عرض نتائج الفرضية الثانية:
ومفادها توجد إمكانية للتنبؤ بإستراتيجية المواجهة في ضوء التفكير اإلنتحاري .وللتحقق من ذلك تم استخدام أسلوب
االنحدار البسيط ،وتحدث المتغيرات المفسرة لالنحدار في المتغير استراتيجيات المواجهة للضغوط ،حيث يساهم هذا
المتغيرفيتفسيرلبافكيراالنتحاري.وقدأسفرتالنتائجوفقبرنامج()spssعلىمايلي :
جدول(:)12مؤشراتنموذجاالنحدارللتفكيراالنتحاري:العالقةبينمتغيراستراتيجيةالمواجهة 

1

معامل
االرتباط

R.deux

R.deux
المعدلة

الخطأالمعياري

.203b

.041

.032

5.66468

 R=(.203bوبعد تربيعه

يبين الجدول أعاله قيمة اإلرتباط الكلي بين المتغير المستقل والمتغير التابع ،حيث نجد (
وتصحيحه أصبح يساوي  ،R=(.041)أي أن4.1 ٪من التباين الموجود التفكير االنتحاري يفسره متغير استراتيجية
ضعيفة .

المواجهة،وهينسبة
ANOVAوكماهومبينفيالجدولالتالي :


اإلنحدار
وللتحققمنداللةالنموذجتمإجراءتحليلتباين
جدول(:)13تحليلالتباينANOVAلمتغيراستراتيجيةالمواجهة 
النماذج 

1

االنحدار 
البواقي 
المجموع 

مجموعالمربعات  درجة معدلالمربعات  قيمة F الداللةاالحصائية 
الحرية 
C
0.040
4.319
138.605
1
138.605
32.089
100
3208.856
101
3347.461

يتضحمنالجدولالسابقأنقيمةfالمحسوبةدالةعند،0.04cوهذايدلعلىأنمعادلةاالنحدارجيدة
ولمعرفةمساهمةمتغيرمستقلفيالمتغيرالتابعتماستخراجمعامل  Betaكماهومبينفيالجدولالتالي:
جدول(:)14استراتيجياتالمواجهةفيتفسيرالتفكيراالنتحاري 
نموذج
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المعامالتغيرالمعيارية
الخطأالمعياري
A

معامالتمعيارية
B

T

الداللة
اإلحصائية
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)40.86 (Constant
استراتيجيات  -.092

7.264
.044

-0.203

5.626
-2.078

.000
0.04

نالحظمنالجدولالسابقأنمساهمةمتغيراستراتيجياتمواجهةالضغوطفيتفسيرالتفكيراالنتحاريكانتدالة،ومن
خاللالجدولنستطيعالقول أنهاكلما تغيرتاالستراتيجياتبوحدةواحدة تغيرالتفكيراالنتحاريبالسالب وبالتالييمكن
كتابةنموذجاالنحداركاآلتي: 
التفكيراالنتحاري=40.86–0.092استراتيجياتالمواجهة
منخاللالنتائجالمتوصلإليهافيمايتعلق بالتحقق منالفرضيةالثانيةوالتيمفادهاالتعرفعن إمكانيةأناسترايتيجات
المواجهةتساهمفيالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقينالمتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.نجدهناكاتفاقافي
هذه النتيجةمعماتوصلتلهدراسةالضيدان ضيدانالحميديمحمد 2015والتي،والتيوضفتاالنحدارالمتعددفي
الكشفعنإمكانيةالتنبؤباستراتيجياتالمواجهةفيضوءالتفكيراالنتحاريلدىطالبجامعةاالماممحمدبنسعود
اإلسالمية والتي انتهت إلى أن األسرة وما يحيط بها من ظروف يجعلها تساهم في االقدام أو االحجام عن االنتحار.
وخاصةلمايكونالجواالسريالسيءفهذاقديجعلمنالمراهقيلجأإلىتوظيفأساليبغيرسويةكاالنتحار.كمانجد
النتيجةالمتوصلإليهافيمايتعلقبالفرضيةفيها إتفاقاإلى حدماجاءتبهدراسةشابولوكاثرسنة،2005التيهدفت
إلى معرفةالعالقةبيناسترايتيجاتالمواجهةوالشعورباالكتئابواألفكاراالنتحاريةعندالمراهقين،وانتهتإلى وجود
عالقة بين غياب استراتيجيات المواجهة المركزة حول المشكل يؤدي إلى االكتئاب الذي ينبئ التفكير االنتحاري عند
االناثوالذكور،وهذاماجعلناننتهيإلىأناستراتيجياتالمواجهةتساهمفيتفسيراالنتحار .
أخيراوفيسياقهذاالتحليلللنتائج  المتوصلاليهايتضحالدورالهامالستراتجيةالمواجهةللضغوطوالتيهي عبارة
عنسيرورةتتميزبعدمالثباتوتتحكمبهمجموعةمنالعواملمناماهومرتبطبمدىادراكالمحيطالمعاشومنهاماهو
مرتبطبالعواملالشخصيةوماتتضمنهمنتصورات وتوقعات قي التحكمفيالحدثالظاغطومن ثم الحيلولةدون تبني
أفكارسلبية قدتوصلالفردإلى  التفكيراالنتحاري.وانهاعبارةعنسيرورةتتميزبعدمالثباتوتتحكمبهمجموعةمن
العواملمناماهومرتبطبمدىادراكالمحيطالمعاشومنهاماهومرتبطبالعواملالشخصية .

خاتمة:
تأخذاستراتيجياتمواجهةالضغوطضمنالحياةاليوميةودراستهامكانةهامة،منحيثأنهاقدتكونفاعلةوتمكنالفرد
من مواجهة ضغوطه ،أو فاشلة في مواجهة تلك الضغوط وبالتالي تنتاب الفرد أفكار سلبية قد تكون نهايتها مأساوية
كاالنتحار .وما أشرنا إليه جعلنا نربط في دراستنا الحالية بين استراتيجيات مواجهة الضغوط والتفكير االنتحاري لدى
المراهقين المتمدرسين بالمرحلة النهائية من التعليم الثانوي ،وذلك لغرض التحقق من أهداف الدراسة ومعرفة إمكانية
وجودعالقةبيناستراتيجياتالمواجهةللضغوطالنفسيةوالتفكيراالنتحاريلدىالمراهقالمتمدرسبالمرحلةالنهائية
منالتعليمالثانويبالنسبة،ومعرفةإمكانيةالتنبؤباستراتيجياتمواجهةالضغوطالنفسيةفيضوءالتفكيراالنتحاري يتم
فياألخيرالتوصلإلىالنتائجالتالية: 
 مستوىاستراتيجياتمواجهةالضغوطلديالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانويمرتفع . مستوىالتفكيراالنتحاريمنخفضلدىالمراهقينالمتمدرسينفيالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي  وجودعالقةارتباطيةذاتداللةإحصائيةبيناستراتيجياتالمواجهةوالتفكيراالنتحاري. يمكننا التنبؤ باستراتيجيات المواجهة للضغوط النفسية في ضوء التفكير االنتحاري لدى المراهق المتمدرس بالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي.وبناءاعليهنوصيفيمايلي:
 التحسيسوالتوعيةبخطورةظاهرةاالنتحاروفتحمراكزمختصةفيتقديمالخدمةالسيكولوجيةواالجتماعيةالتيتعنىبالمراهقينالمتمدرسينفيمايتع لقبمشكالتهمالنفسيةوالسلوكيةونأتيبالذكرعلىوجهالخصوصمشكلةاالنتحار.
ونقدم كذلك اقتراحات بحثية تخص متغير التفكير االنتحاري والعوامل المؤثرة فيه وربطه بسمات الشخصية عند
المراهقينالمتمدرسينبالمرحلةالنهائيةمنالتعليمالثانوي .
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