


 

  اململكة العربية السعودية    
  وزارة التعليم العايل        

  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
   بالرياضكلية الشريعة          
  قسم الثقافة اإلسالمية          
  برنامج املاجستري الصباحي        

  
  
  

  أسباب ظاهرة الفتيات المسترجالت وسبل عالجها
   ةثقافية تطبيقيسة راد

   في الثقافة اإلسالميةدرجة الماجستيرل تكميليبحث 

  
  
  إعداد

  فريال بنت أحمد بن عبدالعزيز الفنتوخ
  
  
  

  إشراف
  عبداهللا بن حمد العويسي.د

   بالكلية بقسم الثقافة اإلسالميةاألستاذ المشارك
  

  ))يوجد بعض التعديالت على النسخة األصلية((
  

  العام الجامعي
  هـــــ١٤٣٣/١٤٣٤
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  شكر وتقدير
:  هو مـن قـال يف كتابـه أجزل الشكر وأمته وأوفاه  إن أوىل وأحق من يشكر يف كل آن    

)Á À ¿ ¾ ½ ¼ »()فلله احلمد الذي أعانين وسـددين  .)١
  . له سبحانهالثناء فاحلمد وعظيم ، إمتام هذا البحث والذي لواله ملا خرجيف

ن اللـــذان دفعـــاين اّ ومهـــا والـــدي الغاليـــ،ال انتظارمهـــا هلـــذه اللحظـــةملـــن طـــَ  ومـــن مث الـــشكر 
مـا يل،إلكمال دراسيت يليهمـا يف الثنـاء .  وكانا يرفعان من عزمييت كلما قرع مسامعي دعو

  .واسنتهاض مهيتأخوايت وإخويت الذين وقفوا جبانيب وحاولوا مساعديت 
َ  ويأيت من بعدهم من أشار إليهم بيت الشعر القائ   :لِ

ًمن العلوم فأدمن شكره أبدا    ٌإذا أفادك إنسان بفائــــــــــــــــــدة ِ ْ  
  )٢(ِأفادنيها وألق الكرب واحلسدا     ٌفالن جزاه اهللا صاحلة: وقل

فالشكر لكـل مـن سـاعدين بفكـرة أو توجيـه أو تـصحيح أو حتكـيم أو تـوفري دراسـة سـابقة 
 ،)٣(فــــة اإلســــالمية ومـــن أقــــسام أخــــرىوهـــم أســــاتذيت وأســـتاذايت وزمــــياليت مــــن قـــسم الثقا

واألســـتاذين الفاضـــلني ، وأخـــص مـــنهم مـــشريف الفاضـــل الـــشيخ الـــدكتور عبـــداهللا العويـــسي
  .والدكتور محيد الشاجيي، األستاذ الدكتور سعود الضحيان

 للجنـــة املناقـــشة هلـــذا البحـــث والـــيت تتجـــسد فيهـــا مقولـــة عرفـــان  ومـــسك اخلتـــام يف هـــذا ال
  .)٤(»نشئهُتصفح للكتاب أبصر مبواقع اخللل فيه من م امل«:إبراهيم الصويل

ًفاهللا أسأل أن جيعل هذه الدراسة أثرا صاحلا لكل من سـاهم يف إخراجهـا    إنـه علـى كـل ،ً
  .شئ قدير

  :                                                                    الباحثة
                        فريال بنت أمحد الفنتوخ                                       
                                 

 .١٥٢:البقرة )١(
: القاهرة، هـ١٣٧٢) بدون(ط ، ٢/٨٧، الذيل على طبقات احلنابلة_ أمحد بن الرمحن  عبد، ابن رجب )٢(

 .مطبعة السنة احملمدية
 ينظر ، توجد يف امللحقات قائمة بأمساء أعضاء هيئة التدريس الذين استفادت منهم الباحثة يف دراستها)٣(

 .١١٧ص
 .دار العلم للماليني: بريوت، م٢٠٠٢) ١٥(ط ، ١/٢٢، األعالم_ خري الدين ، الزركلي )٤(
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  المقدمة
  :يلي وتشمل ما  
  
 اختيار الموضوعأسباب   
 مشكلة الدراسة  
 أهمية الدراسة  
 أهداف الدراسة  
 تساؤالت الدراسة  
 أبعاد الدراسة  
 مصطلحات الدراسة 
 هج الفنيالمن 
 تقسيمات البحث  
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  :المقدمة
 والــصالة والــسالم علــى مــن بعثــه الـــرمحن ،سوى وقــدر فهــدىاحلمــد هللا الــذي خلــق فــ   

  .ا نبينا حممد وعلى آله وصحابته ومن اتبع اهلدىًا ونذيرًللعاملني بشري
  ..أما بعد  
G F E (: فقال يف كتابه العزيز، شرية من جنسني الثالث هلماخلق اهللا البفقد    

I H J  K   L  M   N O   Q P     S R  U T  W V        X   Y 

Z  [ ()فالــذكر واألنثــى مهــا ،   )٢() ! " # $ % &(  :ًوقــال أيــضا   )١
الزمــان ومل يــسمع علــى امتــداد ، العنـصران األساســيان املتفــردان يف تــشكيل الرتكيبــة البـشرية

 ثالـثمـصطلح اجلـنس ال فيـه جتلـىوالـذي املتـأخر بوجود عنصر آخر معهمـا إال يف الوقـت 
  . يف اإلعالم بشكل ملحوظًأصبح متداوالحىت ، الرابعو
 ته تــسميجنــد أن )٣( وهــو اجلــنس الرابــعذين العنــصرينألقــي الــضوء علــى أحــد هــ وإذا مــا  

هليئـة  فهـن إنـاث بـاجلنس ذكـور با،خمـالف جلنـسها ملظهر نتيجة لتقمص تلك الفئة تجاء
تكتنـــف   ال إىل هـــؤالء وال إىل هـــؤالء؛ لـــذا بـــني اجلنـــسني فهـــنًجنـــسا نأتبـــوإذ ، والـــسلوك

فئــــام مــــن بــــني  -أي اجلــــنس الثالــــث-  التخنــــثظهــــور مــــن يــــرهن الســــيما يف ظــــل احلـــرية
   متخنثني؟ًا فهو اليدري أيرى نساء مرتجالت أم ذكور،الذكور

، اجلنس الرابع اليعين حداثة سلوك االسرتجال يف حيـاة البـشر   إن تأخر ظهور مصطلح 
 فقـد، منـذ القـدم عند النـساء وجود ذلك السلوك إىل القرآن الكرمي والسنة النبوية أشارإذ 

ن أدور الـذكوري الـنـساء قـوم لـوط الـاليت تقمـصن بعـض انطلقت شرارته مـن  ثنـاء معاشـر
  .)٤( النساء معاشرة خاصة

 أن متثـــال امللكــة الفرعونيـــة حتشبـــسوت ســتجد  جتـــاه اآلثـــارإذ صــرفت  األبـــصاربــل إن   
                                 

 .١٣:احلجرات )١(
 .٤٥:النجم )٢(
خبالف ، متخنثني حتت مسمى اجلنس الثالث واليفردهن يف جنس رابع للعظم الكتاب يضم املسرتجالت م)٣(

 .بعض الكتابات املعاصرة
 دار: بريوت، )بدون(ط ، ٨/١٧٣، روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم_ شهاب الدين ، األلوسي: ينظر )٤(

 .إحياء الرتاث العريب

 



 ٦

 التــاريخ  الســيما وأن لتقمــصها الــسلوك االســرتجايلًيعطــي مؤشــرا وهــذا ،ملــتحوجــه كــان ب
ــــا كانــــت ختــــرج علــــى قومهــــا بلبــــاس  ًينقــــل عنهــــا أيــــضا كمــــا يــــشري التــــاريخ ، )١(الرجــــالأ

ِ يف العصر العباسي من قبل بعـض دثذي ح وال،لرجالبااإلسالمي إىل أبرز صور التشبه 
رغــم )٢(وأطلــق علــيهن آنــذاك الغالميــات،  الغلمــان يف هيئــتهمأمــرن بتقليــدي الــاليت اجلــوار

لعـن : ((  ابن عباس رضـي اهللا عنهمـاحيث قال ،لذلك الفعل تشديد النهي من النيب 
ن النـــساء رســـول اهللا صـــلى اهللا عليـــه وســـلم املتـــشبهني مـــن الرجـــال بالنـــساء واملتـــشبهات مـــ

  .)٣())بالرجال
يف لتأكيد على وجود االسـرتجال ل وغريها الكثري إمنا سيقت اإلشارات والنماذج فهذه    

 علـــى اخـــتالف ظهـــورهوأن ، قت جمـــيء اإلســـالم وبعـــده ال حلـــصرهاالفـــرتة الزمنيـــة الـــيت ســـب
الزمــان علــى امتــداد األزمــان واألمــصار والثقافــات يلمــح إىل تبــاين يف األســباب املرتبطــة بــه 

ــــاط يف ذات الوقــــت ينفــــي  وال ممــــا يــــشري إىل أمهيــــة الوقــــوف علــــى ، يف بعــــضهاوجــــود ارتب
وبـــاألخص عـــصرنا هـــذا الـــذي بـــات االنفتـــاح ، أســـباب االســـرتجال يف كـــل عـــصر وثقافـــة

تمعـــــات  احملـــــرميقتلـــــع هـــــذا الفعـــــلبغيـــــة الوصـــــول إىل عـــــالج  ؛ لـــــهاًمـــــَعلَالعـــــاملي م  مـــــن ا
  .اإلسالمية

  
 موضوع اختيار الأسباب:  

  :يلي مافي اختيار هذا املوضوع أسباب    ترتكز 
تمـــع الـــسعودي بـــشكل االســـرتجالظهـــور  /١ تمعـــات اإلســـالمية بـــشكل عـــام وا  يف ا

  . وانتشارهخاص
  . حبسب علميعدم وجود دراسات ثقافية متخصصة يف ذات املوضوع /٢

                                 
جلنة :القاهرة، م١٩٥٠) بدون (ط، ٢/٧٧، حممد بدران: ترمجة، ضارةقصة احل_ ول، ديورانت:  ينظر)١(

 .التأليف والرتمجة والنشر جلامعة الدول العربية
منشورات وزارة : دمشق، م١٩٨٩) بدون(ط ، ٣٣٧-٣/٣٣٦، مروج الذهب_ علي ، املسعودي: ينظر )٢(

 .الثقافة
، ٥٥٤٦:رقمه،  بالنساء واملتشبهات بالرجالاملتشبهني: باب، اللباس: كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه )٣(

)٥/٢٢٠٧.( 
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تمعلدىقلة الوعي بأبعاد هذه املشكلة  /٣   . الفرد وا
اب معرفــــة علميــــة حـــول هــــذا املوضــــوع مــــن الناحيـــة النظريــــة والتطبيقيــــة والــــذي اكتـــس /٤

  .هم يف ارتقاء الرصيد الثقايف للباحثةسيس
ــا  /٥ تمعــات اإلســالمية للوقــوف علــى أســباب هــذه املــشكلة والــيت قــد تــرتبط  حاجــة ا
  . الطرائق القومية لعالجهاوحماولة إجياد، عض املشكالت األخرى القريبة منهاب

 دراســات علميـــة حـــول عـــداد الـــيت نــادت بإ والتقـــارير الــصحفيةوجــود بعـــض املقــاالت /٦
  .هذه املشكلة

  
 مشكلة البحث:  
ئـة ثقافـة حتمـل يف إذ بـدأ يتـشكل علـى هي،  يف دائـرة الـسلوكً مل يعد االسرتجال حمصورا  

ــــاج فكــــري، وعــــادات، وطقــــوس، داخلهــــا معتقــــدات وقــــد بــــدت ، وغريهــــا..وآداب ، ونت
 الطريـق مهـدت بالظهور منذ انطالقة دعوات حترير املـرأة والـيت  اخلدجيةك الثقافةمالمح تل

  .لثقافة االسرتجال
تمعـات اخلليجيـة هذه الثقافـة  أثار انتشار     تمـع الـسعودي بعامـةيف ا  خباصـة انتبـاه وا

تمـــع للوقـــوف علـــى هـــذه  وقـــد قامـــت ،  ومعرفـــة أبعادهـــاالثقافـــةبعـــض املهتمـــني بـــشؤون ا
ـــة ال ؛ ملعرفـــة حجـــم ماكتـــب عـــن ظـــاهرة الـــسعوديةبعـــض الـــصحف نتـــاج  باســـتطالعباحث

تمــع الــسعوديوجودهــاومــدى االســرتجال  متثلــت يف  عينــة عــشوائية أخــذت منهــاف،  يف ا
فخرجـــت النتــــائج كمــــا يف  ،والريــــاض، املدينـــةو، عكــــاظ : ثـــالث صــــحف ســـعودية وهــــي

  :لتايلوالرسم البياين ااجلدول 
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  ١/١                             جدول            
   ونسبة الكتابات حول ظاهرة االسرتجال مع حميطها املكاينتاريخ بداية         

  الصحيفةاسم
عدد 

 الكتابات
نسبة  
 الكتابة

تاريخ بداية **
 الكتابات

المحيط المكاني 
 للكتابات

السعودية         ٢٠٠٦ ٥٥.١ ٢٧ عكاظ

السعودية         ٢٠٠٩ ١٦.٣ ٨ املدينة 

دول اخلليج       ٢٠٠٧ ٢٨.٦ ١٤ الرياض

موع  %١٠٠ ٤٩ ا
  

  .من مجع وإعداد الباحثة: املصدر*         
  .م٢٠١١م إىل عام  ٢٠٠٥مت حصر بيانات اجلدول من بداية تاريخ  *  *               

  
  

  ١/١شكل 
  نسبة الكتابات حول ظاهرة االسرتجال بني الصحف    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  

  .إعداد الباحثة: املصدر *                       

     
ا ستفسر عـن تعجـب إزاءهـا إذا ما وإذا ما م ُضـشوهدت هذه النسب بعني املوضوعية فإ

 ألصوات الكثري من الفتيات الـاليت ً متنفساضحتواليت أ، )١(إليها أدوات اإلعالم اجلديد

                                 
موعات الربيدية، واملدونات، كاملنتديات  )١( : ينظر. والشبكات االجتماعية، ومواقع الفيديو الشخصية، وا

جامعة امللك ، كلية اآلداب، قسم اإلعالم، رسالة ماجستري، ١٢٣-٩٨ص، اإلعالم اجلديد_ بدر، أبامني
 .هـ١٤٣٠، الرياض، سعود
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 األمـــة علـــى الظـــاهرة هـــذه ألخطـــاراملتبـــصر لكـــن  ،كن فيهـــاشـــار أو ـــذه الفئـــةككن احـــت
مــن  يعجــبلــن  ة واالقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة العقديــاإلسـالمية الســيما يف أبعادهــا
ذه الكثرة   .هلاندرة الدراسات العلمية  بل سيعجب من طرح اإلعالم هلا 

اء عليها أكـرب مؤشـر وتعد القرارات واحلمالت اليت واجهت هذه الظاهرة وسعت للقض   
تمع السعوديلوجود فقد طالبت وزارة الرتبيـة والتعلـيم كافـة اإلدارات ،  هذه الظاهرة يف ا

يف حــني انطلقــت مــن  ،)١(منهــا االســرتجالكــان التابعــة هلــا بالقــضاء علــى عــدة ســلوكيات 
 حـــصروالــيت كـــان مــن أحــد أهــدافها " أعتــز بــأنوثيت"جامعــة أم القــرى مبكــة املكرمــة محلـــة 

جـــاء بعـــدها مث ، )٢(القـــضاء علـــى الـــسلوك االســـرتجايل يف اجلامعـــةالفتيـــات املـــسرتجالت و
اربــة حم والــيت تبنتهــا جامعــة اجلــوف ورمــت مــن خالهلــا" عفــيت وأنــوثيت أســاس خلقــي "محلــة

ـا ومنهـا االسـرتجال وغريهـا جـراءات  فهـذه اإل،)٣(بعض املظاهر الدخيلة على بعض طالبا
تمــع الــسعوديد هــذه وجــو ً كمــا ذكــر آنفــاتبــني استــشعار تلــك اجلهــات و، الظــاهرة يف ا

  .(٤) ملخاطر غزو ثقافة االسرتجال
  
 أهمية الدراسة:  

  :مها،     تتلخص أمهية هذا املوضوع يف ناحيتني
  
  

                                 
  
)١(                        http://www.twasul.info/news.php?op=viewNews&id=11950&catID=8  

)٢(https://www.pv.gov.sa/news/Pages/n1-25131.aspx                                                                     
)٣(http://www.alwatan.com.sa/Local/News_Detail.aspx?ArticleID=24872&CategoryID=5     

                           
  :من تلك املخاطر اليت رصدت يف السعودية  )٤(
  )http://sabq.org/IGVede (:مطالبات إلجراء عمليات لتغيري اجلنس-١
  ).http://sabq.org/JvYede (:بيع أعضاء ذكورية صناعية-٢

  :ّ أما يف خارجها فقد مت إنشاء مجعيات للمثليني تعىن حبقوقهم
  )http://www.dw.de/dw/article/0,,4453821,00.html( 
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  :الناحية النظرية/١
ن الناحيـة الثقافيــة األوىل مـن نوعهـا يف تنــاول موضـوع االسـرتجال مـتعتـرب هـذه الدراسـة    

، حيــث جنــد الكتابــات يف هــذا الــسلوك تتــسم مبنهجيــة الــضمن فــال يكــاد مــستقلةبــصورة 
، مقـاالت أو تقـارير صـحفيةحبوث صـغرية أو سوى  مستقلةيوجد من يكتب عنها بصورة 

أمــا الدراســات املتخصــصة كالدراســات الــشرعية أو االجتماعيــة أو النفــسية أو الرتبويــة أو 
 يكــاد فرديــةومــا وجــد منهــا بــصورة ، مــستقلةاســة دها تفــرد هــذا املوضــوع بدر جنــالفــغريهــا 

ُ ؛ وهذا سـيعود علـى الدراسـة مبزيـد مـن األمهيـة السـيما فيمـا ستـضيفه مـن بعـد ًيكون نادرا
  .جديد سريسم مع اجلوانب األخرى صورة تكاملية هلذا املوضوع

 وســـتجلي     ولـــن تقـــف الدراســـة عنـــد هـــذا احلـــد بـــل ستـــسرب أغـــوار ســـلوك االســـرتجال
 لبنـــة أوىل تـــشدها لبنــات أخـــرى تـــأيت بعـــدها متناولـــة هـــذا -بـــإذن اهللا-وســـتكون  ،دوافعــه

سد الثغرات اليت تكتنـف يف  يف الوقت ذاته سهمة وم،املوضوع مبزيد من البحث والدراسة
  .هذه الدراسة

  :الناحية التطبيقية/٢
ائـــق    تتبلـــور األمهيـــة العمليـــة هلـــذه الدراســـة فيمـــا ستتوصـــل إليـــه مـــن نتـــائج ستكـــشف طر

 يف جامعــــة اإلمــــام علــــى وجــــه  بــــشكل عــــام وعــــالج ســــلوك االســــرتجال لــــدى الفتيــــات
ًمنوذجـــا مــــصغرا مقدمـــة ،اخلـــصوص داخـــل احلــــرم - قـــسم الثقافــــة اإلســـالميةوأمهيـــة لـــدور  ً

تمعات اإلسالمية-اجلامعي وخارجه   . يف معاجلة الظواهر املؤثرة يف ا
  
 أهداف الدراسة:  

  :مها ،يسني رئ   ترمي الدراسة إىل هدفني
  : ويتفرع منه األهداف التالية.الكشف عن أسباب اسرتجال الفتيات -أ

  .يف اسرتجال الفتياتمعرفة أثر ضعف الوازع الديين -١
  .يف اسرتجال الفتياتمعرفة أثر التنشئة األسرية -٢
  .اسرتجال الفتيات يفمعرفة أثر العادات والتقاليد -٣
  .تياتاسرتجال الف يفمعرفة أثر اإلعالم -٤
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  :مها، ويتفرع منه هدفني .السرتجال الفتيات يةعالجالطرق الإجياد  -ب
  .الكشف عن الطرق العالجية املتعلقة بالفتاة املسرتجلة-١
تمع-٢   . ومؤسساتهالكشف عن الطرق العالجية املتعلقة با
  
 تساؤالت الدراسة:  
  :مها ،رئيسنيدف الدراسة لإلجابة عن تساؤلني   
  سرتجال الفتيات؟أسباب ا ما-أ

  :ويتفرع منه التساؤالت التالية  
   ضعف الوازع الديين يف اسرتجال الفتيات؟ما أثر-١
  لتنشئة األسرية يف اسرتجال الفتيات؟ا ما أثر-٢
  لعادات والتقاليد يف اسرتجال الفتيات؟ا ما أثر-٣
  إلعالم يف اسرتجال الفتيات؟ا ما أثر-٤
  
  ؟فتيات ال السرتجاليةعالجالطرق ال ما-ب

  :مها، ن  ويتفرع منه تساؤال
  الطرق العالجية املتعلقة بالفتاة املسرتجلة؟ ما -١
تمع ومؤسساته؟ ما -٢   الطرق العالجية املتعلقة با
  
 أبعاد الدراسة:  

  :   تتلخص أبعاد الدراسة فيما يلي
  :البعد املكاين)١

 جامعـة مـن الدراسة انطلقتحيث  ،املكانية اليت تقام فيها الدراسة   ويراد بذلك احلدود 
املدينــة فــرع  ،فــرع النفــل: يف فــرعني مهــااإلمــام حممــد بــن ســعود اإلســالمية مبدينــة الريــاض 

  .)اتالبط لل اجلامعيةمدينة امللك عبداهللا بن عبدالعزيز( اجلامعية
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  :البعد الزماين)٢
ــا يف   األول ي الدراســالفــصل القعــدة مــن يشــهر ذ   مت تطبيــق هــذه الدراســة ومجــع بيانا

    .هـ ١٤٣٤-١٤٣٣من العام اهلجري  وحىت شهر ربيع الثاين من الفصل الدراسي الثاين
  :البعد البشري)٣

  مرحلـــة البكـــالوريوس املنتظمـــات يف املـــسرتجالتطالبـــاتســـة علـــى ال   ترتكـــز هـــذه الدرا
  .امعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجب
  :البعد العلمي)٤

رف على مشكلة االسرتجال يف جامعة اإلمام حممد بن سـعود تقتصر الدراسة على التع   
 علـى األســباب وسـبل العـالج هلـذه املــشكلة يف الوقـت ذاتـه والرتكيــز ،عـن قـرباإلسـالمية 

  .من الناحية الثقافية
  
 مصطلحات الدراسة:  
حتديد املعىن املراد منها السيما يف ظل يف  يسهم التعريف مبصطلحات الدراسة   

.  لعدة معان، مما يزيل الغشاوة اليت قد متنع القارئ من فهم هذه الدراسةاستيعاب بعضها
  :وفيما يلي بيان ألمهها

  الثقافة)culture:( 
َثقف الشيء «:قال ابن منظور). ثقف(املعىن اللغوي هلذه الكلمة عائد على كلمة     َ َِ

ًثـقفا ْ ً وثقافا َ ًوثـقوفةِ َحذقه: ُُ َ ٌورجل ثـقف، َ ْ ٌوثقف وثـقف ...َ ٌُ َ َِحاذق فهم: َِ ٌ َثقف : ويقال ...ِ َِ
ُالشيء وهو سرعة التعلم ُ َثقفت الشيء حذقـته، وثقفته إذا ظفرت : ابن دريد ]قال [َ ْ ِ ِ َِ ُ ُْ َْ َْ َ َ َ ُ

ٌواجلمع ثـقف، ...به ُ والثقافُُ ُما تسوى به الرماح: ِّ ِّ َّ َ فأصل هذه الكلمة له عدة . )١(»ُ
  . وإقامة االعوجاج،  بالشئوالظفر، وسرعة التعلم، والفهم،  منها احلذقمعان

ًرواجـا كبـريا(٢)    أما يف اصـطالح املثقفـني فيلقـى تعريـف تـايلور حيـث يقـول عنهـا ،  بيـنهمً

                                 
 .دار املعارف: القاهرة، )بدون(ط ، )ثقف(مادة ، ٤٩٣-٤٩٢/ ٦، لسان العرب )١(
جيا اجنليزي ينتمي إىل العصر عامل أنثروبولو«):م١٩١٧-م١٨٣٢(Edward Taylor  إدوارد تايلور )٢(

ذا االسم يف جامعة أوكسفورد بدا ، الفيكتوري  =منًوكان أول من توىل تدريس األنثروبولوجيا االجتماعية 
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ا ، والعـرف، والقـانون، واألخالق، والفن، واالعتقاد، يشمل املعرفةالكل املعقد الذي : بأ
تمـــعيفًلـــيت يكتـــسبها اإلنـــسان بوصـــفه عـــضوا والعـــادات األخـــرى ا، وكـــل القـــدرات  .(١) ا

  . الدراسةهلذه ًالتعريف اإلجرائي أيضاويعد اصطالح تايلور هو 
  
  الظاهرة)phenomenon:(  

ٌالظاء واهلاء والراء أصل «:يقول ابن فارس، يعود معناها يف اللغة إىل الفعل ظهر   
ٍّصحيح واحد يدل على قوة وبروز ُّ ٌ ًمن ذلك ظهر الشيء يظهر ظهورا . ٌ ُ َُ ا إذ، فهو ظاهرََ

َانكشف وبرز ُوالظاهر«:وقال الفريوز أبادي، )٢(»َ ِخالف الباطن :ِ ِ ََِأن ترد : ِوباهلاء...ُِ
ُاإلبل كل يوم نصف النهار، والعني اجلاحظة ََّ ِ ُِ ِ َ ٍ ُ ِ  ا فالظاهرة يف اللغة تدور حول عدةًإذ )٣(»ِ

  .ومنتصف النهار، والقوة، والعلو، الربوز: معان منها
أو التعرف عليها أي موضوع أو واقعة ميكن مالحظتها «:   ويف االصطالح يقول غيث

 معاين )phenomenon(ويضيف البعلبكي يف ترمجته لكلمة . )٤(»عن طريق احلواس
ولعل  .)٥(»حادثة قابلة للوصف والتفسري العلمينيو أواقعة «  هي:أخرى أبرزها قوله

ة بل تعداها إىل يقف عند أدوات التعرف على الواقعحيث مل  ؛تعريف البعلبكي أمشل
  .مسأليت الوصف والتفسري العلميني

. وغريهاوالثقايف ، اجلغرايف، الرتبوي، االجتماعي، النفسي:  منها،    والظواهر عدة أنواع
ا يف هذه الدراسة هي الظاهرة الثقافية وميكن تعريفها من الناحية ، إال أن املقصود 

ا    .بعض عناصر ثقافة ما األمر الذي يرصد و يؤثر يف :اإلجرائية بأ

                                                                                        
موسوعة علم _ جوردن،  مارشال»ويشتهر بأنه صاغ أول تعريف شهري ملفهوم الثقافة، م١٨٨٤عام =

لس األعلى للثقافة: القاهرة، م٢٠٠٠ )١(ط  ،٣٣٧-١/٣٣٦، أمحد زايد وآخرون: ترمجة، االجتماع   .ا
  
   .Primitive Culture.(1903). 1:1. (4th ed.). London: John Murray                      :      ينظر)١(
  .دار الفكر: بريوت، هـ١٣٩٩) بدون( ط ،)ظهر(مادة ، ٤٧٣-٣/٤٧١، معجم مقاييس اللغة)٢(
  .دار اجليل: بريوت، )بدون(ط ، )ظهر( مادة ،٨٥-٢/٨٤، القاموس احمليط)٣(
 .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية، م١٩٨٩ )بدون(ط ،٣٢٨ص ، قاموس علم االجتماع )٤(
 .دار العلم للماليني: بريوت، م١٩٩٤) بدون(ط ، ٦٨٠ص، املورد)٥(
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  املرتجلة-املسرتجلة - )Mannish:( 
ُالرجل«:يقول ابن منظور.    ترجع هذه اللفظة يف اللغة إىل كلمة الرجل ُمعروف الذكر : َّ

ِوتـرجلت املرأة ...ِنوع اإلنسان خالف املرأَة من َ َّ ُصارت كالرجل: ََ ُ رجلة ويقال امرأَة ...َّ َ
ْإذا تشبهت بالرجال يف الرأي    .)١(»واملعرفةِ
ورفع صوت وحنوها ، ومشية، وهيئة، ًاملتشبهة بالرجال زيا:    أما يف االصطالح فرياد به

ًالرأيا وعلما ً
)٢(.  

 يف اللباس واهليئة  سواءجلالر بتتشبهفتاة كل املسرتجلة هو  اإلجرائي للفتاة تعريفال   و
  .وىلالوهلة األحبيث يظهر تشبهها بالرجل من ، السلوك فيهما مع وأ

  
 المنهج الفني:  
التطبيقي فيها إىل  املنهج عرض إرجاء الف بني الدراسة التطبيقية والنظريةالختاقتضي ي  

لكن المينع هذا البون من عرض املنهج الفين الذي ، ذا اجلانبالفصل الثاين اخلاص 
  :اآليتوهو ك ،اختذته فيها

  .عزو اآليات إىل سورها - ١
حبيث ،  املعتمدة وذكر حكم أهل احلديث عليهاختريج األحاديث من كتب السنة - ٢

ماكان منها يف الصحيحني اقتصرت على خترجيه من أحدمها بذكر اسم الكتاب 
والباب ورقم احلديث واجلزء والصفحة دون ذكر حكمه لعدم احلاجة إىل ذلك؛ أما 
يأ من كتب السنة مع ذكر حكم أهل احلديث  ماكان من غريمها فخرجته مما 

ا مبنت احلديث املذكور باملنتعليها وب وذكر اسم الكتاب ، يان مدى تطابق متو
، إن كان احلديث يف السننألول كتاب خرجت منه ورقم احلديث واجلزء والصفحة 

أو تعدد خترجيه من كتب السنن األخرى فاكتفيت فيه بذكر أما إن كان يف غريه 
 .اجلزء والصفحة

 للمصطلحات الغامضة يف عنوان الدراسة التعريف اللغوي واالصطالحي واإلجرائي - ٣

                                 
 .مرجع سابق، )رجل(مادة ، ١٦٠٠- ١٧/١٥٩٦،  لسان العرب)١(
 .دار الكتب العلمية: بريوت، م١٩٩٥ )بدون( ط ،١٣/١٨٩، عون املعبود: ينظر )٢(
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 .أو اليت يكثر ورودها يف البحث مع ذكر مايقابل مسماها باللغة اإلجنليزية
ال الثقايف - ٤  . الرتمجة ألعالم النظريات ومن هلم عالقة با
 :وهي، إعداد مخسة فهارس - ٥

    وفهــــرس  ، وفهـــرس اجلــــداول، وفهــــرس األعــــالم، وفهــــرس األحاديـــث،      فهـــرس اآليــــات
  .املوضوعات

  :وهي، اختذت االقتباسات يف البحث عدة صور وحاالت - ٦
 فهذا وضعته بني قوسي تنصيص ، االقتباس بالنص دون تغيري« ».  
 فهذا مل أضعه بني قوسني بل أشرت إليه يف احلاشية ، االقتباس باملعىن

 .ينظر: بقول
 رابط املوقع فأكتفي فيه بذكر، االقتباس باملعىن من مواقع الشبكة العنكبوتية 

  .دون كلمة ينظر
 يراجع: وهذا أشرت إليه يف احلاشية بقول، اقتباس الفكرة . 
 أشرت إليه ،  املقتبس بالنص بغية عدم اإلطالةيف حال احلذف من الكالم

 (...).بثالث نقاط أفقية 
  يف حال إضافة بعض التوضيحات على الكالم املقتبس بالنص وضعت

 .ني تلك اإلضافات بني قوسني مربع
 . االعتناء بقواعد اللغة العربية وعالمات الرتقيم - ٧
  
 تقسيمات البحث:  

  :وتفصيلها على النحو التايل، وخامتة، وفصلني، تتكون الدراسة من مقدمة
 يلي وتشمل ما، المقدمة: 
  . اختيار املوضوعأسباب -
  .مشكلة الدراسة -
  .أمهية الدراسة -
  .أهداف الدراسة -
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  .تساؤالت الدراسة -
  .أبعاد الدراسة -
  .مصطلحات الدراسة -
  .املنهج الفين _
 . البحثتقسيمات -
 ثالثة مباحثوفيه  ، النظرياجلانب: الفصل األول: 

  :وفيه مطلبان،  اإلطار النظري:المبحث األول
  . النظريات املفسرة لظاهرة الفتيات املسرتجالت:املطلب األول
  . الدراسات السابقة:املطلب الثاين
   .من الناحية النظريةأسباب ظاهرة الفتيات املسرتجالت  :ثانيالمبحث ال

   . من الناحية النظرية سبل عالج ظاهرة الفتيات املسرتجالت:لث الثابحثالم
 وفيه مبحثان، اجلانب التطبيقي:الفصل الثاني: 

 :وفيه مخسة نقاط،  اإلطار املنهجي:المبحث األول
  .منهج الدراسة -
  .جمتمع الدراسة -
  . الدراسةعينة -
  .أداة الدراسة -
 .أسلوب حتليل البيانات -

  :ثالثة مطالبوفيه ، حتليل بيانات الدراسة:المبحث الثاني
  .ملخص حتليلي للحاالت: املطلب األول

  .حتليل بيانات أسباب ظاهرة الفتيات املسرتجالت: لثايناملطلب ا
 .جالتحتليل بيانات سبل عالج ظاهرة الفتيات املسرت: لثاملطلب الثا

 النتائج والتوصيات(وفيها ، الخاتمة.( 
 وتتكون من اآليت، الفهارس: 
  .فهرس القرآن_
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  .فهرس األحاديث_
  .فهرس األعالم_
  .اجلداولفهرس _
  .فهرس املوضوعات_
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  ولالفصل األ
  الجانب النظري

   :احثبمثالثة وفيه  
  .اإلطار النظري: المبحث األول -

  : وفيه مطلبان
 المسترجالتلنظريات المفسرة لظاهرة الفتيات ا: المطلب األول.   
 الدراسات السابقة: المطلب الثاني. 
 
المسترجالت من اهرة الفتيات أسباب ظ: المبحث الثاني -

 .الناحية النظرية
ل عالج ظاهرة الفتيات المسترجالت سب: المبحث الثالث -

  .من الناحية النظرية
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  المبحث األول
  اإلطار النظري

  :المطلب األول
  :لظاهرة الفتيات المسترجالتالنظريات المفسرة 

 يزخــر ً علميــااًوأمثــر ذلــك العكــوف تراثــ، نــساينعكــف العلمــاء علــى دراســة الــسلوك اإل   
 ً وجهــــــات متعــــــددة جــــــاءت تبعــــــا مــــــن اإلنــــــسان تفــــــسر ســــــلوكياتنظريــــــاتآراء وبعــــــدة 

وإذا ماســلط الــضوء علــى ســلوك االســرتجال جنــد أن مــن . )١( لتخصــصات هــؤالء العلمــاء
حيــث ، صــصات الــيت فــسرت هــذا الــسلوك وعاجلتــه هــو التخــصص الطــيبأهــم تلــك التخ

يرى األطباء أن أوىل احلاالت اليت يظهر فيها هذا السلوك واليت حتتـاج إىل تـدخل جراحـي 
 تلــــي ذلــــك االضــــطرابات النفــــسية األخــــرى، )٢(أو هرمــــوين لعالجهــــا هــــو حــــاالت اخلنثــــى

اضــطراب و ،)٥(بــديل العــضوي للجــنسوالت، (٤)واجلنــسية املثليــة، (٣)تحــول الــزي الفتيــشيك
ا وعالجها منحى طبيـ واليت قد تأخذ منحيني يف معرفة .  وغريها،)٦(اهلوية اجلنسية  اًأسبا
ـــا اضـــطرابات  أن حـــاالت االســـرتجال الميكـــن احلكـــمبيـــد .اًوآخـــر نفـــسي  علـــى مجيعهـــا أ

 اجلوانـب إىل تإللتفامما يوجب ا ،ً وماكان منها نفسيا فقد يرتبط به عوامل أخرى،نفسية
ضـــد اجلانـــب النفـــسي كاجلوانـــب االجتماعيـــة والرتبويـــة املـــصبوغة بـــصبغة ااألخـــرى الـــيت تع

  :وفيما يلي عرض هلا، ثقافية لتكتمل بذلك صورة االسرتجال يف ذهن القارئ
                                 

 .دار الثقافة: عمان،هـ١٤٣١ ١ط، ٨٧ص، االحنراف والصحة النفسية_يوسف، وصاحل، رشيد، راجع زغري )١(
 ،هـ ١٤٢٧ )بدون( ط ،٧٤ص، الذكورة واألنوثة بني التصحيح والتغيري واالختيار_ياسر، ومجال، حممد،البار )٢(

  .امللك عبد العزيزجامعة : جدة
،  الطب النفسي املعاصر_أمحد،  عكاشة»ارتداء مالبس الشخص للحصول على اإلثارة اجلنسية« يراد به )٣(

 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة، )بدون(م ١٩٩٨ ،٥٢٠ص
حة النفسية املدخل امليسر إىل الص_أمساء،  احلسني»امليل والعالقة اجلنسية بني طرفني من نفس اجلنس« وهي )٤(

  .دار عامل الكتب: الرياض، )بدون(هـ ١٤٢٣، ٥٠٩ص، والعالج النفسي
: ينظر. املقصود به الرغبة يف حتول أحد اجلنسني جلنس مغاير له عن طريق إجراء عمليات تغيري اجلنس )٥(

 .مرجع سابق، ٥١٣ص، احلسني
 الفعلي مع رغبة أو إصرار لالنتماء للجنس وهو اضطراب يبدأ يف مرحلة الطفولة ويتميز بانزعاج دائم للجنس )٦(

 .مرجع سابق، ٥٢٠-٥١٨ص، عكاشة: ينظر. اآلخر
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  :النظرية النفسية االجتماعية
يث متثل حب،  مراحل يتم فيها تشكل هويتهحياة اإلنسان إىل مثاين)١(   يقسم إريكسون

كل مرحلة من هذه املراحل أزمة قد يتجاوزها الفرد بشكل إجيايب فيكتسب خصيصة 
  . )٢(تلك املرحلة أو يكون جتاوزه هلا بشكل سليب فيكتسب نقيضها

 ،تظهر يف تلك املرحلة أزمة اهلوية   وتعد مرحلة املراهقة احملك األساس يف التشكل إذ 
تساؤالت عديدة حول نفسه ومن يكون؟ وحول واليت جتعل املراهق يطرح على نفسه 
تمع وكيف سيتم اختياره؟ والشك أن معرفة املراهق لذاته تنطلق من إميانه  .دوره يف ا

إذ حبسب تصوره جلنسه ، )٣(جبنس هويته كقاعدة أولية تقوم عليها بقية جوانب هويته
  .)٤( من هويته يرتسم لديه جانب مهمَمن مثيتحدد له الدور املالئم لذلك اجلنس و

   ويتأثر تشكل اهلوية يف جانبها اجلنسي باخلربات اليت تعرض هلا املراهق منذ طفولته 
ويقع على التنشئة األسرية النصيب األكرب يف تكوين ، وحىت وصوله إىل مرحلة املراهقة

فالطفل حال ، )٥( األكرب يف عملية التنميط اجلنسيتلك اخلربات نتيجة لتوليها اجلانب

                                 
وعاىن من أزمة يف اهلوية ، م١٩٠٢استشاري وكاتب ولد يف أملانيا عام : Erik Erikson إريك إريكسون  )١(

امعة هارفارد رغم ًاهتم بالتحليل النفسي لألطفال وعني أستاذا يف ج، نتيجة للظروف اليت عاشها يف صغره
التابعة لعلم النفس عرب الثقايف والذي - ًوكان مهتما بالدراسات عرب الثقافية، أنه مل يكمل التعليم اجلامعي

ًيدرس سلوكا معينا عرب ثقافات متعددة تمع( وقد ألف عدة كتب كان من أشهرها -ً   ). الطفولة وا
  :ً كال منينظر      

  .دار الزهراء:الرياض، هـ١٤٢٧)٢(ط ، ٢٦٥- ٢٦٤ص، صيةنظريات الشخ_ حممد، عبدالرمحن -١
http://real-sciences.com/?p2520        ٢-                                                                

  :ً كال منينظر) ٢( 
  .دار النهضة العربية: القاهرة، )بدون(هـ ١٤١١، ١٦٨-١٦٧ص، نظريات الشخصية_جابر، جابر-١      
  .عامل الكتب: القاهرة، م١٩٩٥) ٥(ط ، علم نفس النمو_ حامد،زهران-٢      

 ،أزمة اهلوية لدى اجلاحنني مقارنة باألسوياء يف حمافظات غزة يف ضوء املتغريات_ خليل، الطرشاوي: يراجع )٣(
 .هـ١٤٢٢، غزة، اجلامعة اإلسالمية، كلية الرتبية ، فسقسم علم الن،  رسالة ماجستري،١٩-١٨ص 

  .املرجع السابق، ١٧٨ص، جابر: ينظر) ٤(
فرتة  اكتساب السلوك سواء املرتبط باألدوار اجلنسية الذكرية أو األنثوية عند مراحل عمرية خمتلفة أثناء«وهي  )٥(

 .عامل الكتب:  القاهرة،م٢٠٠٨) بدون(ط ، ٤٣ص، اجلنس والصحة النفسية_رشاد،  موسى»النمو
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، )١(غه سن مابني الثانية إىل الثالثة يبدأ بوعي االختالفات اجلنسية ويدرك نوع جنسهبلو
 سليم من قبل الوالدين للطفل منت هويته  جنسيفإن تزامن مع ذلك الوعي تنميط

  . سليب فحينئذ ختتل هويته وتتشتت جنسيبشكل متوافق وإن تعرض لتنميط
، ذات التنميط ومنها ماخيل مباهيتهاخيل ب بعدة عوامل منها م اجلنسيويتأثر التنميط  

  :يلي  وأبرز تلك العوامل ما
 اًوالذي ينشئ بدوره حرية وتردد، تعارض السيطرة يف أسلوب الرتبية بني األب واألم- ١

  .)٢(للطفلة حول اجلنس املراد تقليده
  فقدان الطفلة لألب الذي يرشدها لنوعية السلوك املناسب جلنسها عن طريق تعليمه- ٢

تعامله ًترمجة ذلك عمليا يف و ،بصورة مباشرة ني السلوكيات األنثوية والذكوريةهلا الفرق ب
  .)٣(وماينبغي أن تكون عليه كامرأة يف املستقبلمع أمها كزوج 

توحد الطفلة باألب أو أحد الذكور دون األم والذي يسهم يف تأثرها بسلوك - ٣
  .)٤(الذكوري وتقليدها له

 أحدمها يف احلصول على مولود ذكر فيتعامالن مع الفتاة وفق تلك رغبة الوالدين أو- ٤
تنميته من خالل تشجيعها على سلوكيتها  الرغبة إما بزرع السلوك الذكوري لديها أو

  .)٥(الذكورية

                                 
مكتبة األجنلو : القاهرة، هـ١٣٩٨) بدون(ط ، ٢٣١ص، سيكولوجية الشخصية_عادل، األشول: ينظر )١(

 .املصرية
 .دار الشروق: عمان، م٢٠٠٤) بدون(ط ، ٨٥ص، التنشئة االجتماعية_معن، العمر:ينظر) ٢(
 .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة، م١٩٨٩) ٣(ط ، ٢٤٥ص، سيكلوجية املراهقة_إبراهيم، قشقوش: ينظر) ٣(
  :ًينظر كال من) ٤(

نسيمة : ترمجة، مشكالت األطفال واملراهقني وأساليب املساعدة فيها_وارده، وميلمان، ارلزش، شيفر-١     
  .اجلامعة األردنية: عمان، م١٩٨٩) بدون(ط ، ٥٦٤ص، محديونزيه ، داود

 .مرجع سابق، ٤٦-٤٤ص، موسى-٢     
  :ً كال منينظر) ٥(

  .مرجع سابق، ٥٦٤ص، شيفر-١     
) ٣(ط ، ٢٦٩ص، أمحد سالمة: ترمجة، أسس سيكولوجية الطفولة واملراهقة_ وآخرون، بول، مسن -٢     

 .مكتبة الفالح: بريوت، ه١٤٢٢
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هي إال آلية لنقل ثقافة  فعملية التنميط ما، والدهمن ألاة اليت ينقلها الوالدنوع الثقاف- ٥
تمع إىل الفرد  لنظرة ثقافة ً اهلوية اجلنسية لدى الفرد خاضعا يكون تشكلَن مثمو، ا

ني يف كل ثقافة والذي أشارت إليه يفسر تباين األدوار بني اجلنس وهذا ما، جمتمعه
  . )٢( جمتمعات من غينيا اجلديدةة لثالثيف دراستها (١)مارجريت ميد

 أن هذه العملية تبدأ يف    إن تزامن عملية التنميط اجلنسي بوعي الطفل جلنسه ال تعين
ا يف احلقيقية تبدأ يف سن املهد إذ يهتم الوالد ن بانتقاء لباس معني اذلك السن بل إ

الرضع مالبس على ) م١٩٨٥(أجريت دراسة يف عام  ففي نيويورك، ا وفق جنسهلطفلهم
ا حيث أ ووجد أن يف على ألبسة الفتيات اللون الوردي يغلب لبستهم متغايرة يف ألوا
التأثري الكبري للثقافة يف مما يشري إىل   .)٣(قألبسة الفتيان يكثر فيها اللون األزر حني أن

  .هذه العملية

ًسواء يف التلفاز أو - من خالل عرضهوذلكعملية هذه ال من ً اإلعالم جانبايقع على   و
تسهم املدرسة كذلك يف و، )٤( ألدوار الذكور و اإلناث بشكل مغاير-الكتب القصصية

والذي ، هذه العملية من خالل قصر تعليم الفتيات على املعلمات والذكور على املعلمني
يسهل على الفتاة تقليد سلوك اإلناث من خالل مالحظتها للمعلمة وكذلك احلال مع 

                                 
ا  ):م١٩٧٨-١٩٠١ (Margaret Meadمارجريت ميد  )١( سيدة األنثربولوجيا األمرييكية (عرفت بأ

ا بإيضاح دور ، ت تلميذة لفرانز بواس مكتشف األنثربولوجيا الثقافيةكان،)الكبرية اهتمت يف بعض مؤلفا
، معجم العلوم اإلنسانية_ )كلمة(هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث :ينظر. الثقافة يف تشكيل أدوار اجلنسني

   .جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات: بريوت، )١٠٣٦-١/١٠٣٥(، جورج كتورة.د: ترمجة
) بدون(ط ، ٦٧- ٦٤ص، منري السعداين: ترمجة، مفهوم الثقافة يف العلوم االجتماعية_دوين، كوش: ينظر )٢(

 .م٢٠٠٧
  : ينظر)٣(
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  .)١(الفىت جتاه معلمه
اة فالفت،  اجلنسي حنو اجتاهات ختل باهلويةا ملسار التنميطًوتعد اخلربات السيئة منعطف   

ا منها ًاليت تتعرض لإليذاء اجلسدي أو اجلنسي قد يدفعها ذلك إىل تقليد الذكور سعي
مما يشري إىل أمهية انتقال عملية التنميط يف تلك احلالة من ، )٢(للحصول على األمان

  .البناء إىل التقومي
رجل ًوقد أسست الشريعة اإلسالمية منهجا يكفل للمرأة حتقيق هوية متميزة هلا عن ال   

والذي انطلق من ، متثلت يف معاجلة الفكر لنظرته للجنس األنثوي، من خالل عدة نواح
Ì ( :فقال عز وجل، تأصيل مفهوم اجلنس البشري يف العقل ابتداء باألصل الواحد

Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í()وانتهاء بإثبات التباين فقال ، )٣
ي قال اهللا عن أحد مع تأطري هذا التباين بالعدل الذ، )٤()² ³́ (:سبحانه

Z Y X W V U T S R Q P O (   :صوره

، والتباين، األصل الواحد(فهذه العناصر الثالثة ، (٥))] \ [ ^ _
تشكل القاعدة األساسية اليت يتوجب على العقل االنطالق منها يف نظرته ) والعدل
ألحد الناشئ عن افتقاده -وقد بني اهللا تعاىل ارتباط اختالل حكم العقل ، لألنثى

B A (:  سبحانهفقال،  بإحدى املمارسات الشوهاء لألنثى-عناصر هذه القاعدة

 T S R Q P O N M L KJ I H G F E D C

 ̀_  ̂] \ [ Z Y X W V U()٦(.  
،     أما الناحية الثانية اليت جتلى من خالهلا منهج الشريعة اإلسالمية يف حتقيق هوية املرأة

                                 
 .مرجع سابق، ٢٥٢ -٢٥٠ ص، األشول: ينظر )١(
املؤسسة : بريوت، م١٩٩٤) بدون(ط ، ٢/٢١، اجلنس والنفس يف احلياة اإلنسانية_ علي، كمال: ينظر) ٢(

 .العربية للدراسات والنشر
 .١١:فاطر )٣(
 .٣٦:آل عمران )٤(
 .١٢٤: النساء )٥(
 .٥٩-٥٨: النحل )٦(

 



 ٢٤

ا واملتسقة مع هويتهايف سن بعض احلقوق وا تتضح فهي  كالوالية ، لواجبات اخلاصة 
، مع تأكيد الشريعة على مبدأ العدل يف تلك احلقوق والواجبات، واحلضانة وغريها

، والذي يقتضي من املرأة صرف نظرها عن جمرد التمين حلقوق وواجبات اجلنس اآلخر
z y x w v u t s r q p o } | ( :قال تعاىل

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } ̄  ® ¬ « ª © ¨

°()١(.  
منع الشريعة اإلسالمية لتشبه أحد اجلنسني باآلخر فيما خيتص به من خصائص ويعد    

عن  من أقوى الضمانات لتحقيق هوية متميزة للمرأة؛ لذلك جاء النهي من النيب 
حيث قال أبو هريرة ، التشبه باجلنس اآلخر حىت لو كان ذلك يف بعض مظهر اخلارجي

  :))سول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل يلبس لبسة املرأة واملرأة تلبس لبسة لعن ر
، ذه الناحية تكتمل مالمح املنهج الشرعي يف تكوين وحتقيق هوية املرأةو .)٢())الرجل

  . ً نذيرا لظهور هوية معتلة أبرز صورها اسرتجال املرأةبهيعد اإلخالل والذي 
 اهلوية تأثر هوية املرأة يكشف للمتأمل مدى قحتقيإن متيز املنهج اإلسالمي يف   

إذ إن اهلوية كاخلارطة إما أن جتسد الثقافة بدقة أو بأقل من ذلك حسب اليد ، بالثقافة
  .اليت رمستها ومدى معرفتها وانتمائها لتلك الثقافة

  
  :نظرية تدهور الضابط الديني للسلوك

ا التقتصر إإذ ،  مفهومها العامتعد هذه النظرية من النظريات اخلاصة باجلرمية يف   
على تفسري اجلرمية بالعرف القانوين بل تنسحب على كل فعل حمظور يف الشريعة 

                                 
 .٣٢:النساء )١(
؛ وابن )٥/٣٩٧(،؛ والنسائي يف سننه)٤/٦٠(، ٤٠٩٨: رقمه، لباسال: بكتا، أخرجه أبو داود يف سننه )٢(

، ؛ واهليثمي يف املوارد)٤/٢١٥(، )بتقدمي وتأخري(؛ واحلاكم يف املستدرك )١٣/٦٢(، حبان يف صحيحه
؛ )٦/١٦٧(، بيهقي يف شعب اإلميان؛ وال)١/٢٩٦(، )بتقدمي وتأخري(؛ والطرباين يف األوسط )١/٣٥١(

، وصححه األلباين يف صحيح سنن أيب داود. هذا صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاه: وقال احلاكم
)٢/٥١٩.( 

 



 ٢٥

ًإلسالمية وإن كان الجيرم قانونياا
)١(.  

الضابط (تقوم هذه النظرية على أساس أن داخل كل فرد كابح قوي نطلق عليه «  و
م يف سلوك الفرد ومينعه من ارتكاب وأن هذا الضابط هو الذي يتحك) الديين للسلوك

فكلما قوي هذا الكابح ابتعد اإلنسان عن الوقوع ، )٢( »اخلطأ واألفعال املنحرفة واجلرمية
يف االحنراف مهما أحاط به من عوامل وحمفزات دافعة وكلما ضعف أو توقف عمله كان 

  .)٣(ًمفسرا لوقوع الشخص يف االحنراف
أن حالة تدهور الضابط الديين للسلوك هي «:ريةصاحب هذه النظ)٤(ويرى غامن    

ا مظهر ة أما العوامل األخرى فما هي إال األصل يف ارتكاب اجلرمي عوامل مساعدة أو أ
ومبعىن آخر فإن هذه العوامل مهما  كانت  ...نفذت منه حالة تدهور الضابط الديين 

ا وتأثريها ماكان هلا أن تعمل على دفع اجلاين إىل ارتكا ب اجلرمية لو مل يكن اجلاين شد
  .)٥(»عليه حالة تدهور الضابط الديين للسلوك قد سيطرت

مع و عوامل حتفزهم للوقوع يف االحنراف  األشخاصومن ناحية أخرى قد حتيط ببعض    
 اآلخر قد يعيش يف ظروف متنعه من هميف حني أن بعض، ذلك اليقع منهم احنراف

 يقع يف مثل هذا السلوك مما يشري إىل وجود عامل االقرتاب للسلوك املنحرف ورغم ذلك
  .)٦(خفي يطلق عليه الضابط الديين والذي يدل على درجة اإلميان لدى الفرد

 يف بعض األحاديث اليت حتدثت اً جيد إشارة ملا ذكر آنف   واملتأمل ألحاديث النيب 
ال يزين ((  :ومن ذلك قول النيب ، املعاصي وربطت بينها وبني نقصان اإلميان عن

                                 
، م١٩٩٦) بدون(ط ، ٨٥ص، جملة الفكر الشرطي، نظرية تدهور الضابط الديين_عبداهللا، غامن: ينظر) ١(

 . مركز حبوث الشرطة:الشارقة
  .مرجع سابق، ٨٦ص ، غامن ) ٢(
   .مرجع سابق، ٨٧ص، غامن: ينظر) ٣(
تــــوىل تــــدريس ، دريةرئــــيس قــــسم علــــم اإلنــــسان يف جامعــــة االســــكن، عبــــداهللا عبــــد الغــــين غــــامن:هــــو الــــدكتور  )٤(

ولـــــه عـــــدة حبـــــوث ودراســـــات منـــــشورة يف جمـــــالت ، األنثربولوجيـــــا بفروعهـــــا الثقافيـــــة واالجتماعيـــــةختصــــصات 
واملـــرأة وجتــــارة ، وســـجن النــــساء، علـــم االجتمـــاع اجلنــــائي اإلســـالمي: هــــامن، كمـــا لــــه عـــدة مؤلفـــات،حمكمـــة

 .٨٣ص، املرجع السابق: ينظر. املخدرات
 .مرجع سابق، ٨٧-٨٦ص، غامن )٥(
 .مرجع سابق، ٨٧-٨٦ص، غامن:ينظر )٦(

 



 ٢٦

 وال يشرب اخلمر ، وال يسرق السارق حني يسرق وهو مؤمن،الزاين حني يزين وهو مؤمن
ا وهو مؤمن معناه اليفعل هذه «: ه هلذا احلديثيف شرح  قال النووي.)١())حني يشر

وهي سلوكيات منحرفة -احملظورات فكون ارتكاب هذه ، )٢(»املعاصي وهو كامل اإلميان
داللة على نقص كمال اإلميان يقوي ما ذهبت إليه هذه  -عةحذرت منها الشري

  .)٣(النظرية
، اقة االرتباط بينها وبني الثقافةية ثقافية يدرك مدى وثاو إن الناظر لتلك النظرية من ز  

وذلك من ،  أو تدهوره تنطلق من حميط ثقافتهن تقييم قوة الضابط الديين لدى الفردإإذ 
ل السلوك املنحرف ز على االختالف يف وجهات النظر حواألوىل عامة ترتك: ناحيتني

،  لتنوع املعتقداتًنظرا، ومن أسرة ألسرة أخرى، آلخرومن جمتمع  ،من بلد إىل بلد
 والذي يرتتب عليه نظرة مغايرة ،والقوانني فيما بينها، واألعراف، والتقاليد، والعادات

إذ ، أما الثانية فخاصة بكل فرد .ت هلذه الوجهاًس قوة أو ضعف الضابط الديين تبعاملقيا
ن قوة الضابط ديين أو ضعفه لدى كل واحد منهم تتعلق مبستوى الثقافة الدينية اليت إ

  .)٤(اكتسبها ممن حوله طوال سين عمره
جد يف حميط تلك يو   لو ُأخذت الثقافة اإلسالمية كمثال ملا سبق جند أن الفرد الذي 

 سينتج لديه  على الكتاب والسنة والفهم الصحيح هلماالثقافة واكتسب ثقافة قيمة قائمة
أما إن كانت ثقافته قائمة على فهم خاطئ أو ضعيف للكتاب والسنة ، ضابط ديين قوي

ً دينيا خمتالًاينئذ تبين له ضابطفهي ح خيتل فيه مقياس االحنراف لدى ذلك الضابط ، ً
أما لو كانت ثقافته مناقضة  .)٥(فيسمح بفعل سلوكيات منحرفة اليؤمن فاعلها باحنرافها

ا ستحطم ذلك الضابط لديه يف حميط تلك الثقافة وستبين له ضابط ا ًللكتاب والسنة فإ
  .عايري ثقافة أخرىمل ًموافقا

                                 
عصية بيان نقصان اإلميان باملعاصي ونفيه عن املتلبس بامل: باب، اإلميان: كتاب،  يف صحيحه مسلمأخرجه )١(

 ).١/٧٦ (،٥٧:رقمه، على إرادة نفي كماله
 .دار املعرفة: بريوت، هـ١٤٢١) ٧(ط ، ١/٢٣٠،  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج)٢(
 .مرجع سابق، ٩٥ص، غامن: يراجع )٣(
 .٩٠- ٨٩ص،  املرجع السابق:يراجع )٤(
   .مرجع سابق، ٩٣ ص،غامن: ينظر )٥(
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  :نظرية الوسم االجتماعي
والذي ، )١(دوين ملريتإم االجتماعي يف منوذجها احلديث إىل العامل سلوتنسب نظرية ا   

  :اسيني، مهابناها على فرضني أس
أو مايوصف به ، بل على نتيجة الفعل، نوعية الفعلأن االحنراف اليقوم على  « - ١

  .)٢( »)وهذا هو الوسم االجتماعي: (الفاعل من قبل اآلخرين 
ن بعض السلوكيات إإذ ،  خيضع لعرف الوسط االجتماعياً نسبيًا   فاالحنراف يعترب أمر

تمع جانفة وخارجة عن أعراف   .)٣(ه وقوانينه فيوصم فاعلها باالحنرافيراها ا
 األول مايقوم به الشخص من سلوك :اف عملية اجتماعية تتم بني طرفنيأن االحنر- ٢

  .والثاين موقف اآلخرين جتاه هذا السلوك. احنرايف
  :مها،  ويقسم ملريت االحنراف إىل قسمني  
 يف الوقت ذاته بأنه ًملاا وعً الفعل الذي يقوم به الشخص مكرهاوهو: االحنراف األويل- ١

  .)٤( فعل شاذ
ً به غري مكره عاملا ًحنرايف الذي يقوم به الشخص مقراوهو الفعل اال: االحنراف الثانوي- ٢

  .)٥(مباهيته وحيثياته
تمع جتاه الفعل املنحرف واليت قد تعزز السلوك     فهذه النظرية تعتمد على ردة فعل ا

                                 
 =وحــــصل، أوهــــايو مدينــــة سينـــسينايت بواليــــةولــــد يف ): ١٩٩٦-م١٩١٢ (Lemert Edwin  إدويـــن ملــــريت)١(

والـــدكتوراه مـــن جامعـــة واليـــة ،  م١٩٣٤شـــهادة البكـــالوريوس يف علـــم االجتمـــاع مـــن جامعـــة ميـــامي  علـــى=
ومـن أبـرز كتبـه ، ًعمل أستاذا يف عدة جامعـات، م وختصص يف علم االجتماع واألنثروبولوجيا ١٩٣٩أوهايو 

  . ري القانوينالعمل االجتماعي والتغي
http://www.sociologyencyclopedia.com/public/tocnode?id=g9781405124331_yr2011_chunk

_g978140512433118_ss1-34 

 .دار العلوم: الرياض، هـ١٤١٠) ٢(ط ، ٩٨ص، دراسات يف علم االجتماع اجلنائي_إبراهيم، الطخيس )٢(
 .دار زهران: عمان، م٢٠٠١) بدون(ط ، ١٢٣ص، أسس علم النفس اجلنائي_أمحد، الزغيب: ينظر )٣(
  :ًينظر كال من )٤(
  .مرجع سابق، ١٠٠ص، الطخيس-١  
 .مرجع سابق، ١٢٤ص، الزغيب-٢  
 .مرجع سابق، ١٠٠ص، الطخيس: ينظر )٥(

 



 ٢٨

فهي التفسر السلوك ، لك الفعل ألول مرةذاالحنرايف لدى الشخص الذي يقوم ب
  .وهذا ما يعاب على هذه النظرية، املنحرف من أول ممارسة بل تفسر تكراره ملرات أخر

تمـــع ســـ   إن أثـــر و ملنحـــرف يـــشري إىل أمهيـــة حـــسن التعامـــل مـــع املنحـــرف مبـــا علـــى ام ا
أمهيـة ذلـك وجتلـى وقد بينت الشريعة اإلسالمية ،  تقومي سلوكه واليسمح له بتكرارهيضمن

   هريـرةوأبـ رواه مـاومن ذلك ،  مع املخطئني  كل حبسب حالههذا يف تعامل النيب 
بــسكران فــأمر بــضربه فمنــا مــن يــضربه بيــده ومنــا مــن يــضربه   النــيب أيت((:  قــالحيــث

 : أخـزاه اهللا فقـال رسـول ؟ مـا لـه:بثوبـه فلمـا انـصرف قـال رجـل بنعلـه ومنـا مـن يـضربه 
 بإقامـة احلـد عليـه جـزاء فعلـه فـأمر النـيب ، )١( ))أخـيكم ن الشيطان علـى ال تكونوا عو

كمـا أنـه  ، ذلـك مـن إعانـة الـشيطان علـى الرجـلمل جتعله يسمح لغريه بالدعاء عليـه ملـا يف
 بسكر وال غريه وهذا يشري إىل ًفاالة والسالم جتاه ذلك الرجل وصمل يسمع منه عليه الص

º « ¼ ½ (: قوله تعاىلوبالنظر إىل .الة والسالممله وأخالقه عليه الصحسن تعا

Â Á À ¿ ¾ Ã    Ç Æ Å Ä   È   É   Ë Ê    Ì    Í      Î      Ñ Ð Ï    Ò    

 Ô Ó Õ    Ö   Ø ×   Ù  Ú   Û    Þ Ý Ü  ß   à    á    ã â 
ä ()وا كـان ًأدب ينبغي حتلي املؤمنني به يف األقوال أثناء تعاملهم مع اآلخرين سواء،  )٢

: تفــسريه هلـذه اآليــة حيـث قــاليف  وقـد بــني هـذا األمــر الطـربي. )٣(خمطئـني أم غـري خمطئــني
:  عنـدي أن يقـال ]أي يف تفسري واليسخر قـوم مـن قـوم [ والصواب من القول يف ذلك«
املـؤمنني عـن أن يـسخر بعـضهم مـن بعـض مجيـع معـاين الـسخرية ، فـال  بنهيـه عـم  اهللا إن

والذي هـو  ... وال لذنب ركبه ، وال لغري ذلك ال لفقره ، منحيل ملؤمن أن يسخر من مؤ
بالـصواب   عنـدي]والتنـابزوا باأللقـاب أي يف تفـسري قولـه[ وال يف تأويل ذلكـــــــــــــــأوىل األق
ى املؤمنني أن يتنابز-ذكره   تعاىل-إن اهللا : أن يقال  : وا باأللقـاب ، والتنـابز باأللقـاب 

                                 
، مايكره من لعن شارب اخلمر وإنه ليس خبارج من امللة: باب، احلدود: كتاب،  يف صحيحه البخاريأخرجه )١(

 )٦/٢٤٨٩ (،٦٣٩٨:رقمه
 .١١: احلجرات) ٢(
تمع السعوديالعوامل االجتماعية املرتبطة جب_حممد، الربدي:راجعي )٣( رسالة ، ٤٠ص، رائم النساء يف ا

 .هـ١٤٢٤، الرياض، جامعة نايف للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا،  قسم العلوم االجتماعية،ماجستري

 



 ٢٩

ومل خيـصص بـه  مبا يكرهه من اسم أو صفة ، وعم اهللا بنهيه ذلك ، صاحبه هو دعاء املرء
، أو ملسلمني أن ينبـز أخـاه باسـم يكرهـهمن اد ألح ، فغري جائزبعض األلقاب دون بعض

  .)١(»اصفة يكرهه
اويظهر يف هذه     ا تنطلق يف حقيقتها من قالب إإذ  ، النظرية مدى إلتصاق الثقافة 

قاته من ثقافة اجلماعة اليت حتكم على فعل ما أنه فعل يتجلى أحد منطال، ثقايف
 عن ثقافة تلك اجلماعة ًالذي يكشف غالباني ومسواألخرى من رجع صدى الوا، منحرف

  .جتاه تعاملها مع املنحرفني
  

  :  نظرية التعلم االجتماعي
ـــيعـــد     ـــة الـــتعلم االجتمـــاعي)٢(ربت بانـــدوراال والـــيت ترتكـــز علـــى املالحظـــة ، مؤســـس نظري

ات ناشـــئ عـــن مالحظـــة والتقليـــد إذ يعتقـــد مؤســـسها أن تعلـــم الفـــرد للعديـــد مـــن الـــسلوكي
يف حــني أن  ،ظريــة الــتعلم باملالحظــة والتقليــد بنبعــضهم؛ لــذلك امساهــا )٣(ســلوك اآلخــرين

  .)٤(ِ عليها مسمى التعلم بالنمذجة نسبة للنموذج الذي حيتذي به املالحظوا أطلقآخرين
  :هي، َلوك املالحظ خيضع لثالثة عواملِ   إن تقليد املالحظ لس

  ).النموذج(َخصائص املالحظ أو مايسمى بالقدوة - ١
ًصفاته ذات جاذبية للمالحظ سواءإذ البد أن تكون خصائصه و  كانت أعلى من ِ

ة له كاجلنس أو   .)٥(العمر وغريها ِخصائص املالحظ كاملكانة االجتماعية أو مشا

                                 
 .مؤسسة الرسالة: بريوت، هـ١٤٢٠) ونبد(ط ، ٢٢/٢٩٨,٣٠٢،  البيانجامع)١(
اشــتهر بدراســـاته عـــن الـــتعلم ، م١٩٢٥عـــامل نفــس أمرييكـــي ولـــد عـــام : Albert Banduraالــربت بانـــدورا  )٢(

ًوقـــد انتخـــب رئيــسا جلمعيـــة علـــم الـــنفس ، م١٩٧٤التحـــق جبامعـــة ســـتانفورد يف كاليفورنيــا عـــام ، االجتمــاعي
  .مرجع سابق، ١٣٦ص ، )كلمة(رتاث هيئة أبوظيب للثقافة وال:ينظر. األمريكية

 .دار الزهراء: الرياض، هـ١٤٢٣) بدون(ط ، ٢٢٤-٢٢٣ص، علم النفس الرتبوي_فادية، محام:ينظر) ٣(
 . دار جهينة:عمان، هـ١٤٢٧) بدون(ط ، أساسيات علم نفس الطفولة واملراهقة_سعيد، األعظمي: ينظر) ٤(
  :ًينظر كال من) ٥(

، هــــــ١٤١١) بــــدون(ط ، فهـــــد الــــدليم: ترمجــــة، ٣٦٨ص،  إىل نظريـــــات الشخــــصيةمــــدخل_ بــــاربرا، اجنلــــر-١    
  . مطبوعات نادي الطائف األديب: الطائف

 .مرجع سابق، ٢٢٩ص ،  محام-٢    

 



 ٣٠

  :ِ خصائص املالحظ- ٢
فالشخص الذي ،  كلما شعر بنقص يف ذاته- الغالبيف-ًد مقلدا لغريه يغدو الفر  

  .)١(تنقصه بعض املهارات أو القدرات أو احلاجات تطيش لديه كفة التقليد لآلخر
  :النتائج املرتبطة بالسلوك- ٣

ِفاملالحظ إذا شاهد املكافأة املرتتبة على ، د هذا العامل األقوى على من سبقه    يع
 فإن ذلك يعزز لديه تقليد سلوكه أما إذا رأى عكس ذلك فإنه سلوك منوذج ما

  .)٢(سينصرف عن تقليده يف ذلك السلوك رغم صدوره عن قدوته
بل ، النماذج اليت يلحظها الفرد ويقلدها التقتصر على من خيالطهم يف حياتهإن    

اط والذي حيظى بنصيب وافر من النماذج واألمن، تتعدى ذلك إىل اإلعالم ووسائله
فمالحظة منوذج  .)٣(السلوكية اليت قد اليتسىن للفرد مالحظتها بشكل مباشر يف واقعه

ّ فهو إما أن يعلم الفرد سلوكيات :ّمن النماذج أين كان مصدره ينتج عنه عدة أمور
ا ً لديه كان مقيداًوإما أن حيرر سلوك، وإما أن مينعه من ممارسة سلوكيات خاطئة، جديدة

أو يذكره بسلوكيات تعلمها ونسيها جراء قلة ، يعيش فيهبقيود الوسط الذي 
  .)٤(استخدامها

تأكيدها على أمهية : منها، وقد سبقت الشريعة اإلسالمية هذه النظرية يف أمور كثرية   
ا  Ç Æ Å Ä Ã Â Á ( :قال تعاىل ، القدوة احلسنة والدعوة إىل التأسي 

Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ()مهية اختيار كما أشارت إىل أ،  )٥

                                 
 .مرجع سابق، ٣٦٩ص، اجنلر:  ينظر)١(
 .مرجع سابق، ٣٦٩ص،  اجنلر:ينظر) ٢(
  :ًينظر كال من) ٣(

  .مرجع سابق، ٤٥١ص، جابر-١     
 .مرجع سابق، ١٧٦ص، عظمياأل-٢     

  :ًينظر كال من) ٤(
  .مرجع سابق، ٢٢٨-٢٢٦ص، محام-١     
 .مرجع سابق، ١٧٦- ١٧٥ص ، األعظمي-٢     

 .٢١:األحزاب) ٥(
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 :قال ، الرفقة الصاحلة واليت جيين منها صاحبها السلوكيات احلسنة والتحذير من غريها
اجلليس الصاحل والسوء كحامل املسك ونافخ الكري فحامل املسك إما أن حيذيك  مثل ((

وإما أن تبتاع منه وإما أن جتد منه رحيا طيبة ونافخ الكري إما أن حيرق ثيابك وإما أن جتد 
  .)١())ا خبيثةًرحي
 الرجل(( : على دين الرجل وسلوكه قال اً وقد جعلت الشريعة من الرفقة مقياس  

كما قد حذر اإلسالم من تقليد السلوك ، )٢())كم من خياللدين خليله فلينظر أحد على
! " # $ % & ' ) ( * + , - .  (:فقال تعاىل، اخلاطئ

بعض   إىل وقوع وقد أشار النيب ،  )٣()/ 0 1 2 3 4 5 6
ا بذراع ًا بشرب وذراعًلتتبعن سنن من كان قبلكم شرب((: أمته يف التقليد اخلاطئ فقال

 :حىت لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم قلنا يا رسول اهللا اليهود والنصارى قال
لتقليد يف مساريه فكل النصوص السابقة وغريها رمست لإلنسان منهج ا، )٤())؟فمن

  . ك الفرد بعدها الطريق على بصريةليسل ؛الصحيح واخلاطئ
    وتعد هذه النظرية أقرب النظريات املفسرة لسلوك االسرتجال؛ فقد أملح ابن تيمية إىل 

 بإخراج املخنثني عالقة تعلم سلوك االسرتجال باملالحظة أثناء حديثه عن أمر النيب 
شبه بالنساء فقد املخنث فيه إفساد للرجال والنساء؛ ألنه إذا ت«: فقال، من البيوت

وألن املرأة إذا رأت الرجل يتخنث ...ويتعلمن منه وهو رجل فيفسدهن ، تعاشره النساء
فمالحظة املرأة لتخنث الرجل  .)٥(»فقد ترتجل هي وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفني

                                 
 ).٥/٢١٠٤ (،٥٢١٤:رقمه، املسك: باب، الذبائح والصيد: كتاب،  يف صحيحهالبخاري أخرجه )١(
 واحلاكم ؛)٤/٢٥٩(  وأيب داود يف سننه؛)٤/٥٨٩(، ٢٣٧٨:هرقم، الزهد: كتاب،  يف سننهأخرجه الرتمذي )٢(

 وأمحد يف ؛)١/٣٥٢ (،)بنحوه( وإسحاق بن راهويه يف مسنده؛)١٨٩-٤/١٨٨ (،)بنحوه (يف املستدرك
 ،)بنحوه(  والطيالسي يف مسنده؛)١/١٤١ ()بنحوه (والقضاعي يف مسنده ؛)٣٣٤، ٢/٣٠٣(مسنده 

وابن حجر  ؛)٧/٥٥ (،)بنحوه (والبيهقي يف شعب اإلميان؛ ٤١٨ص، وعبد بن محيد يف مسنده ؛٣٥٣ص
 . صحيح إن شاء اهللا ومل خيرجاه:  وقال احلاكم. حديث حسن غريب:قال الرتمذي ؛١٥١ص، يف األمايل

 .٢٣:الزخرف )٣(
قول النيب صلى اهللا عليه وسلم : باب، االعتصام بالكتاب والسنة: كتاب،  يف صحيحه البخاريأخرجه )٤(

 ).٦/٢٦٦٩ (،٦٨٨٩:رقمه، ن من كان قبلكملتتبعن سن
  = )بدون(ط، بد الرمحن بن قاسم وابنه حممدع:مجع، ١٥/٣١٠،  جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية)٥(
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وأن ظهور التخنث ، ويف ذلك إشارة إىل ارتباط التخنث باالسرتجال، سبب يف اسرتجاهلا
تمعذلك يف بزوغ مناذج اسرتجاليةه ما يرتتب علييف جمتمع    . ا

ا تل   تقي بالثقافة عند نقطة حساسة  وحينما نرى هذه النظرية بأعني ثقافية جند أ
 تشد من َمن مثفهي إما أن تعزز لدى الفرد وتكسبه السلوك املتوافق مع ثقافته و، ًجدا

إذ ، ارسة سلوكيات ال تتماشى مع ثقافتهوإما أن تنقضها باستثارته ملم، بناء ثقافة جمتمعه
ج يتم التشييد أو اهلدم ونتائج سلوك ذلك النموذ، حبسب اختيار الفرد للنموذج احملتذى

  .للثقافة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                        
 .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف: املدينة املنورة، هـ١٤٢٥= 
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  :المطلب الثاني
  :الدراسات السابقة

متخصـصة ثقافيـة دراسـات وقدم ظهـوره إال أنـه مل توجـد  موضوع االسرتجالرغم أمهية    
 إال أن خــرىأختصــصات قــد طــرح يف بينمــا جنــد هــذا املوضــوع  ،ه تناولتــ-علمــيب حــس-

وبطبيعـة احلـال  ،عـىن أنـه مل يتنـاول بـصورة مـستقلةزء مـن كـل مباجلـصورة  اتسم بـطرحهذا ال
 الدراســـات إىل ثالثـــة سأقـــسم لـــذلك ؛لف النظـــر هلـــذا اجلـــزء حـــسب كـــل ختـــصصســـيخت

  :وهي كاآليت، ملوضوع التخصصات اليت تناولت هذا اأقسام باعتبار
  الشرعيةالعلوم في دراسات: 

ناحيـة مـا تناولتـه ُبعـد شـرعي أي عرضت بعض العلوم الشرعية موضوع االسرتجال مـن    
أي -صـورة التـشبه انصب العرض علـى ف ، يف حديثها عن هذا املوضوعالنصوص الشرعية
املنهـي عنـه التـشبه (يف دراسـته  )هــ١٤١٨( حيـث ذكـر مجيـل اللوحيـق -تشبه املرأة بالرجل

إحــــدى ، واخلـــامس مـــن البـــاب األول، لرابــــع وا،  يف الفـــصل الثالـــث)يف الفقـــه اإلســـالمي
فـــذكر يف  ، النـــساء بالرجـــال والرجـــال بالنـــساءالـــصور املنهـــي عنهـــا يف التـــشبه وهـــي تـــشبه

تــشبه يف النهـي عـن  نبــذة مـن أحاديـث رسـول اهللا املبحـث الـسابع مـن الفـصل الثالـث 
قواعـد ال عـن  منـهبـاآلخر؛ أمـا يف الفـصل الرابـع فتحـدث يف املبحـث الـسابعكال اجلنـسني 

اصــة بتــشبه الرجــل بــاملرأة واملــرأة بالرجــل وذكــر فيــه ثالثــة قواعــد عــرج بــشرح كــل قاعــدة اخل
أمــا يف الفــصل اخلــامس فتحــدث يف  ،منهــا وذكــر أدلتهــا وفروعهــا وبعــض التنبيهــات عليهــا

  .ن تشبه كال اجلنسني باآلخرالنهي ع احلكمة من عنمبحثه الرابع 
أمــا بعــض الدراســات الــشرعية األخــرى فتناولــت االســرتجال علــى أنــه صــورة مــن صــور    

 )املسؤولية اجلسدية يف اإلسالم() هـ١٤١٦( ففي دراسة عبداهللا إبراهيم ،الشذوذ اجلنسي
مـــن ذكـــر يف املطلـــب الثـــاين مـــن املبحـــث األول يف الفـــصل الثـــاين اشـــتهاء الـــشبيه والرجلـــة 

مـــــا مـــــن الـــــشذوذ اجلنـــــسي  كمـــــا حتـــــدث يف الفـــــصل الثالـــــث واملعنــــــون ،النـــــساء علـــــى أ
 يف املطلــب الرابــع مــن املبحــث الثالــث عــن عمليــات تغيــري )املــسؤولية عــن طبابــة اجلــسد(بـــــ

  .اجلنس وحكمها واليت قد تتخذها بعض املسرتجالت
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مــا اقتــصرتا ومــن خــالل االســتعراض الــسابق لدراســيت اللوحيــق و عبــداهللا     إبــراهيم جنــد أ
على ماتناولتـه الـشريعة مـن نـصوص الكتـاب والـسنة وأقـوال العلمـاء جتـاه هـذا الـسلوك ومـا 

وقـد اســتفادت الدراسـة احلاليــة  .يـؤول إليـه بغــض النظـر عـن معرفــة مـسبباته وطــرق عالجـه
ة املتبعـة  ولكنهـا ختالفهمـا مـن ناحيـة املنهجيـيالـشرعالبعـد من هاتني الدراستني من ناحية 

  .يف دراسة هذا السلوك
  االجتماععلم في دراسات: 

ّ    ركزت بعض الدراسات يف علم االجتماع على دراسة االحنراف بشكل عام مما ميكن 
وقد وقفت هذه الدراسات على ، السرتجال ضمنه كأحد صور االحنرافمن إدخال ا

) هـ١٤٢٥(سمهري ، فعلى سبيل املثال دراسة هند الاملؤثرة فيهمعرفة األسباب 
 واليت أجريت على )اخلصائص االجتماعية واالقتصادية ألسر الفتيات املنحرفات(

الفتيات املودعات يف مؤسسة رعاية الفتيات مبدينة الرياض والفتيات السويات من خارج 
 واملرحلة اجلامعية حيث -والثانوية املتوسطة-  التعليم العام  مرحلةاملؤسسة ممن هن يف

 لتحقيق هدف الدراسة الرئيس وهو -املنحرفة وغري املنحرفة-رنة بني الفئتني متت املقا
التعرف على اخلصائص االجتماعية واالقتصادية لألسرة ومدى ارتباط هذه اخلصائص 

متيز أسر : منها ، فخرجت السمهري بنتائج.ة أو عدمهحبدوث االحنراف لدى الفتا
كما ، نحرفاتاملا أكثر من أسر الفتيات غري الفتيات املنحرفات بفقد الوالدين أو أحدمه

، أبانت الدراسة اخللل يف أساليب التنشئة والتوجيه املمارسة يف أسر الفتيات املنحرفات
 اسةكما أشارت الدر، لديهنوكشفت عن اخنفاض مستوى التدين والتحصيل الدراسي 

 الفتيات أما من ناحية عالج االحنراف لدى. لتدين املستوى االقتصادي ألسرهن
، %٥٧,٩ الفتاة من االحنراف بنسبة فأوضحت الدراسة أن أغلب اآلباء مل يبالوا بعالج

ن يف العالج بني التشجيع من عدمه أو الالمباالة به  ،أما األمهات فقد اختلفت وجها
اجلريان فارتفعت لديهم نسبة ا األخوة واألخوات واألقارب والصديقات واملعلمات وأم

ورغم ارتفاع نسب الالمباالة ممن هم حول الفتاة ،  الفتاة املنحرفة عالجالالمباالة يف
ًاسهن باخلطأ الذي يرتكبنه إحساسا قويا بنسبة املنحرفة إال أن غالبية الفتيات كان إحس ً

السيما وأن نسبة كبرية من الفتيات املنحرفات لديهن فكرة عن السلوكيات  ،%٧٢,٩٥
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تمع  أن أفضل - املنحرفات وغري املنحرفات- يف نظر الفتيات  و.اخلاطئة اليت يرفضها ا
التوعية السبل ملواجهة مشكلة االحنراف هي تقوية الوازع الديين وضرورة اهتمام الوالدين ب

  .عدم إعطاء الفتاة احلرية والثقة الزائدتني و، الدينية ألفراد األسرة
يف جانب االضطرابات فقد انصبت ) هـ١٤٣٠(    أما دراسة الدكتورة نورة الصويان 

اضطرابات الوسط (حيث محلت دراستها عنوان ، األسرية وارتباطها باحنراف الفتيات
تمع السعودي دف إىل ،)األسري وعالقتها باحنراف الفتيات يف ا  وكانت الصويان 

التعرف على اضطرابات الوسط األسري وطبيعة العالقات األسرية السائدة يف األسرة 
 فئة الفتيات :فطبقت دراستها على عينة من فئتني، قتها باحنراف الفتياتالسعودية وعال

 ة وفئة الفتيات غري املنحرفات الاليت يدرسن يف مرحل،املنحرفات بدار رعاية الفتيات
انبثقت عن هذه الدراسة عدة  وقد . واملرحلة  اجلامعية-والثانويةاملتوسطة - التعليم العام 

 التماسك األسري بني عينة الفتيات غري املنحرفات مقابل عينة  ارتفاع نسبة:منها ،نتائج
باإلضافة إىل تأثري كل من ضعف االلتزام والفهم الصحيح للدين  ،الفتيات املنحرفات

األسرية األوضاع االقتصادية غري السوية واخنفاض مستوى الرعاية املنازعات األسرية وو
وة يف معاملة الفتيات واليت من أحد كما أشارت إىل أن القس، على احنراف الفتيات

  .هنصورها تفضيل الذكور على اإلناث يساهم يف احنراف
 اآلخر من األطروحات االجتماعية اخلاصة باالحنراف فقد تناولت الشذوذ اجلانب   أما 

صقها به السيما يف مراحله اجلنسي والذي يعد أقرب االحنرافات ملوضوع االسرتجال وأل
ومن ذلك ،  أسلوب العرض هلذه الدراسات بذكر أبرز العوامل املؤثرة فيهوقد اتسم، العليا

االحنراف اجلنسي بعد (واليت محلت عنوان ) هـ١٤٣١(دراسة الدكتور أمحد الشهري 
ا إىل حتقيق عدة أهداف ه حيث رمى من،)البلوغ وعالقته بالتعرض لالعتداء أثناء الطفولة

رية عية والدميغرافية والشخصية واألساخلصائص االجتما التعرف على :من أمهها
وعالقة هذه اخلصائص بأنواع االحنراف اجلنسي السالب ، ًواالجتماعية للمنحرفني جنسيا

باإلضافة إىل التعرف على ، والسالب واملوجب، )الفاعل(ملوجب ، وا)املفعول به(
حتليل  من خالل قراءة و،خصائص جرائم االحنراف اجلنسي املختلفة وخصائص مرتكبيها

 كما هدف إىل .مضمون عدد من القرارات الشرعية الصادرة من حمكمة الرياض اجلزئية
 اليت ،التعرف على العوامل من مستويات عدة كالبيئي واالجتماعي واألسري والشخصي
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 عالقة علىباإلضافة إىل التعرف ، ميكن أن تؤدي إىل تبين الفرد السلوك اجلنسي املنحرف
وقد قام  . اجلنسي يف الطفولة والتوجه اجلنسي املنحرف بعد البلوغتعرض الطفل لالعتداء

يف ) واملوجب، السالب(من ممارسي اللواط بنوعيه  ًطبيق دراسته على املنحرفني جنسيابت
  : فخرج بنتائج عديدة من أبرزها، مدينة الرياض

ن الفئة وأكثرية تلك العينة هم م ،%٨٧   أن غالبية عينة الدراسة من العزاب بنسبة 
وكان غالبيتهم باجتاه اجلنس املنحرف املوجب  ،%٣٦,٣سنة بنسبة )٢٠-١٦(مرية الع

-٢٦(يف حني جاءت أعلى نسبة للجنس السالب يف املرحلة العمرية ، %٢٨,٦بنسبة 
وأن غالبية أفراد عينة الدراسة ينحدرون ، %١٠بنسبة ) سنة فأكثر٣١(ومن ، سنة) ٣٠

أن و، اخل هذه األسر األوسط دًفني جنسيارتيب املنحر وأن ت،من أسر كبرية مرتابطة
ة أفراد كما أن غالبي، ً ينتمون ألسر ميسورة احلال ماديا حاالت املتشبهني بالنساءغالب

داء أو التحرش اجلنسي  تعرضهم لنوع من أنواع اإليذاء أو االعتعينة الدراسة أشاروا إىل
ثري اإلعالم على توجه أفراد العينة جتاه  مدى تأ إىلً أيضا الدراسةوتوصلت .يف طفولتهم

ِ  من يعاين من فقدان فقد ظهر منهم أما بالنسبة آلباء أفراد العينة .االحنراف اجلنسي َ
 أشارت الدراسة إىل أن ً أخريا.%١٤اهلوية اجلنسية واالحنراف اجلنسي بشكل عام بنسبة 
يف . رغبون يف العالج والتوبةنسي ويغالبية أفراد العينة يشعرون بعدم الرضا بشذوذهم اجل

اجتاهات طالبات جامعة امللك سعود حنو () هـ١٤٣٢(حني كانت دراسة ندى البحريي 
 مل تكتف بالعوامل بل تعرفت على )الشذوذ اجلنسي بني الفتيات والعوامل املؤثرة فيها

ا على بعض الطالبات يف جامعة امللك سعود، توجه الفتيات هلذا الفعل ، وقد أجر
أن الطالبات املتزوجات كن أكثر معارضة للشذوذ اجلنسي  : أمهها،رجت بعدة نتائجفخ

كن أكثر معارضة للشذوذ  وقت للفراغ لديهن الفتيات الاليت اليوجدوأن ، من العزباوات
كما كشفت عن أثر وسائل االتصال بشكل عام على االجتاه حنو ، اجلنسي من غريهن

  .الشذوذ اجلنسي
 أعلى مراتب االحنراف والذي فتناول الث من الدراسات االجتماعية أما القسم الث   

ا يف وقد المست هذه األطروحات الدراسة احلالية ، متثل يف اجلرائم والعوامل املرتبطة 
ا انطلقت من إطار مصطلح اجلرمية الذي يصدق من الناحية الشرعية على  كو

يصدق من الناحية القانونية  كما، أشد العقوباتالشارع رتب عليه  الذي االسرتجال
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 أبرز منو .جلرائم السيما اجلرائم األخالقيةعض اات لبمارسامل  املسرتجالتعلى بعض
بعض العوامل () هـ١٤٢٩( هبة الراشد  دراسة تناولت اجلرائم األخالقيةاليتالدراسات 

هلا إىل  واليت رمت من خال)االجتماعية املؤدية إىل ارتكاب النساء للجرائم األخالقية
 ،ارتكاب النساء للجرائم األخالقيةالتعرف على بعض العوامل االجتماعية املؤدية إىل 

، فقامت بتطبيقها على نزيالت سجن النساء ومؤسسة رعاية الفتيات مبدينة الرياض
 ٢٥إىل أقل ٢٠فتوصلت إىل أن الغالبية العظمى من املبحوثات أعمارهن ترتاوح بني 

كما أظهرت الدراسة مدى ،مية تقل كلما تقدمت الفتاة يف العمر وأن نسبة اجلر،اًعام
والتنشئة اخلاطئة اليت تعرضنا ، اخنفاض املستوى التعليمي واالقتصادي للفتيات وأسرهن

ي الذي تعرضت له نسبة واالعتداء اجلنس، هلا والتفكك األسري الذي اكتوين بآثاره
ن أو منًمنهن سواء كذلك كشفت عن وقت ، خارجها كان ذلك من أحد أفراد أسر

كما بينت أثر وسائل ، الفراغ الطويل لدى الفتيات مرتكبات اجلرمية وسوء استغالله
 ًأخريا ،ليت تطلع عليها غالبية املبحوثاتاإلعالم عليهن من خالل جتليتها للربامج السيئة ا

  .  أوضحت هذه الدراسة أثر الصداقة و تدين مستواها وعالقتها بارتكاب اجلرمية
) هـ١٤٢٤(بينما حوت بعض األطروحات عامة اجلرائم كأطروحة حممد الربدي    
تمع السعودي(  واليت مت تطبيقها على )العوامل االجتماعية املرتبطة جبرائم النساء يف ا

ومجيع  ،األحساءو، الدمامو، جدةو،  كل من الرياضاملوقوفات السعوديات بسجن
قد هدف منها إىل التعرف على و، كة العربية السعوديةمؤسسات رعاية الفتيات يف اململ

اخلصائص والسمات الشخصية عند النساء السعوديات مرتكبات اجلرمية ومدى ارتباط 
كما رمى إىل التعرف ، ميلهن لالحنراف وارتكاب اجلرميةتلك اخلصائص والسمات يف

وقد أبانت هذه ، ةعلى أهم العوامل االجتماعية املرتبطة مبيل النساء الرتكاب اجلرمي
  :الدراسة عن بعض النتائج واليت كان من أبرزها

   أن غالبية النساء السعوديات املودعات يف السجون ومؤسسة رعاية الفتيات جرائمهن 
وأن معظم مرتكبات اجلرمية كن يف سن الشباب مبعىن أن نسبة اإلجرام تقل مع ، أخالقية

يات الاليت يف سن املراهقة ارتكنب اجلرمية باإلضافة إىل أن أغلب الفت، تقدم العمر
كما كشفت ، %٤١,٧٠وأن نسبة مرتكبات اجلرمية من العزباوات تصل إىل ، األخالقية

كان ذلك من ناحية سواء ، ري للنساء مرتكبات اجلرميةالدراسة عن خلل الكيان األس
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ن أو ا يف أول حيا ن العالقات أو من ناحية أساليب التنشئة اليت مررن   بعد ارتكا
  وقد ركز الربدي يف حديثه عن األسرة على مسألة الضبط ومدى ارتباط ضعفه.للجرمية

كما أظهرت الدراسة ،  كانت منفردة أو مع جرمية أخرىبارتكاب اجلرائم األخالقية سواء
أما يف ، ضعف املستوى االقتصادي ألسر النساء املرتكبات للجرمية وكيفية تأثريه عليهن

ا إحدى العوامل اليت أدت النتقال االحنرافات جانب ال صداقة فقد بينت الدراسة أ
وأما من جانب وقت الفراغ وكيفية ، خص املرتكبات للجرائم األخالقيةللنساء وباأل

قضائه فقد كشفت الدراسة عن وقت الفراغ الطويل ملعظم النساء املرتكبات للجرمية 
كما أشارت الدراسة إىل  ،عالمسري واإل وربطت ذلك بالتوجيه األ،وسوء استغالله

وجود عالقة واضحة بني اجلرمية واإلعالم من خالل الربامج واملوضوعات السيئة اليت 
 أشارت الدراسة إىل ارتباط ًأخريا،  وسائل اإلعالم املختلفةيتابعنها مرتكبات اجلرمية عرب

لعوامل املؤثرة يف ميل  ويرى الربدي أنه من أهم ا،ضعف مستوى التدين بارتكاب اجلرائم
  .النساء لالحنراف واجلرمية

ا ارتكزت على معرفة      ومن خالل العرض السابق للدراسات يف علم االجتماع جند أ
 ختصيص لسلوك االسرتجال العوامل اليت تقف وراء احنراف الفتيات بكافة صوره دون

 )هـ١٤٢٥ (مهري، وإن كانت بعض الدراسات كدراسة السلطرائق عالجه معرفة ودون
ا تناوللبعض طرق عالج احنراف الفتيات أحملت  هذا إال أن  ،يف قالب عام ذلك تإال أ
استفادت مما طرح   احلالية الدراسة السيما وأن،ن تلك الدراساتأاليقلل من شاألمر 

لكنها رغم ، طروحات واليت تكاد أن تكون موحدة يف غالب تلك األ،فيها من عوامل
ا من  الختالف الناحية اليت ًعوامل ستختلف معها بعض الشئ نظراتلك ال استفاد

ا يف الوقت ذاته انطلقت رغم ، تلك العواملهاسرتى من  . معها من منهجية واحدةأ
  النفسعلم في دراسات: 

اضطراب اهلوية ( النفس مبسمى علماءعند يف بعض حاالته  سلوك االسرتجال يفسر    
 على سلوك االسرتجال بل يدخل ضمنه سلوك ًس حمصورا وهذا االضطراب لي)اجلنسية
ذا ِوقد وجدت ، لذي يراد به تشبه الرجال بالنساءوا، التخنث بعض الدراسات املتعلقة 

واليت بعنوان ، )م٢٠٠٣(ي ين عماد خميمر وعزيز الظفرياالضطراب منها دراسة الدكتور
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 وعالقتها باضطراب اهلوية اليت يتعرض هلا الفرد يف مرحلة الطفولةخربات اإلساءة (
 فقد هدفا من خالهلا إىل توضيح العالقة بني التعرض خلربات اإلساءة يف ،)اجلنسية

الذين فقاما بتطبيقها على عدد من الذكور  ،فولة وبني اضطراب اهلوية اجلنسيةمرحلة الط
 ،سنة٢١و١٦ممن ترتاوح أعمارهم بني  اهلوية اجلنسية يف الكويت يعانون من اضطراب

ة   بني التعرض خلربات اإلساءعالقةوجود : عدة نتائج من أبرزهابفخرجا من دراستهما 
وبني اضطراب ، ينوكذلك اإلساءة اجلنسية من اآلخر، اجلسمية والنفسية من قبل األب

اضطراب مل تظهر عالقة بني التعرض لإلساءة من قبل األم وبني يف حني ، اهلوية اجلنسية
تعترب أقوى النفسية من قبل األب فت الدراسة أن اإلساءة كشكما .اهلوية اجلنسية

مث ، من اآلخرينيليها اإلساءة اجلنسية ، ليت تنبئ باضطراب اهلوية اجلنسيةاملتغريات ا
اإلساءة اجلسمية من األب مما يشري إىل أمهية دور األب االجيايب والسليب يف حتديد أو 

  .اضطراب هوية أبنائه اجلنسية
 اضطراب اهلوية اجلنسية أثر غياب األب على() هـ١٤٣٠(حممد الشريف  دراسةأما     

 فقد ركزت على غياب )وأداء الدور االجتماعي لدى األبناء الذكور يف مرحلة املراهقة
كان ذلك الغياب بوفاة أو طالق وأثره يف اضطراب اهلوية اجلنسية لألنباء  األب سواء

: الثانوية وتوصل من خالهلا لعدة نتائج منهاواليت طبقها على طالب مرحلة املتوسطة و
م بسبب وفاة وجود عالقة بني هذا االضطراب وبني األبناء الذين  يعيشون مع أمها

م  متيل لألبناء الذين تويف أبائهم يف حالة  االضطراب إال أن كفة،أبائهم أو طالق أمها
م بسبب طالقهناملقارنة بين ا يف بالنسبة ألداء الدور أم. هم وبني من يعيشون مع أمها

م بسبب طالقهن كانوا أقل أداء االجتماعي فإن األبناء الذين يعيشون مع أمه مقارنة ا
م بسبب وفاة أبائهم   .بالذين يعيشون مع والديهم أو من يعيشون مع أمها
وقد استفادت ،     إن كال الدراستني كشفت عن أبرز األسباب املؤدية هلذا االضطراب

أن يف احلسبان ها  احلالية من األسباب املذكورة يف هاتني الدراستني مع أخذالدراسة
 تلك األسباب رؤية وأن ، االسرتجال  اصة بالتخنث البعض هذه األسباب قد تكون خ

ا ستتفق معها يف ذات املنهجية، ثقافية ال نفسيةالبد أن تنطلق من رؤية    .رغم أ
  

 



 ٤٠

  المبحث الثاني
  المسترجالت من الناحية النظريةأسباب ظاهرة الفتيات 

  
تعرضت الدراسة يف املبحث السابق إىل آراء العلماء من عدة ختصصات حول   

 معقبة ،ّاالحنراف وكيفية تكون بعض السلوكيات واليت يدخل من ضمنها االسرتجال
 بيد أن هذه اآلراء مل، عليها بنظرة اإلسالم لتلك اآلراء وحماولة قراءة مالحمها الثقافية

تكشف مباشرة عن األسباب الثقافية هلذه الظاهرة بل كانت جمرد إشارات يستفاد منها 
  : فيما يلياسأتناوهليف األبعاد اليت 

  
  :ضعف الوازع الديني/ ١
فهو يصيغ ثقافتها وفق تعاليمه ،  يعد الدين بلفظه العام جوهر معظم ثقافات الشعوب  

ومايطرأ على ،  عن حدوده والمتيل عن مساره فهي الحتيدَمن مثو، ويصبغها بآدابه وقيمه
  .(١)ثقافتها من صور احنرافية إمنا يتأتى من اضطراب مستوى التدين يف نفوس أبنائها

تمعات ذات -واحملرم يف اإلسالم-    فاالسرتجال على سبيل املثال   يعزا ظهوره يف ا
رتجالت الاليت غاب الثقافة اإلسالمية إىل ضعف يف الوازع الديين لدى الفتيات املس

 أثر اإلميان ًمبينا يقول النيب ، عنهن حقيقة اإلميان بأحاديث النهي عن ذلك الفعل
أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد ((على اجلوارح 

 فإذا كان «:يف بيان معىن هذا احلديث قال ابن تيمية، )٢())اجلسد كله أال وهي القلب
ًاحلا مبا فيه من اإلميان علما وعمال قلبياالقلب ص ً لزم ضرورة صالح اجلسد بالقول ، ًً

قول باطن ، قول وعمل: كما قال أئمة أهل احلديث، الظاهر والعمل باإلميان املطلق
والظاهر تابع للباطن الزم له مىت صلح الباطن صلح ، وعمل باطن وظاهر، وظاهر
 هذا احلديث هو أن صالح اجلوارح مرتبط  فالشاهد من.)٣(»وإذا فسد فسد، الظاهر

                                 
  .٢٦-٢٤ص  نظرية غامنينظرملزيد من التفصيل عن مستوى عالقة التدين بالسلوكيات املنحرفة ) ١(
 ).١/٢٨(، ٥٢:رقمه، فضل من استربأ لدينه: باب، اإلميان: كتاب،  يف صحيحهأخرجه البخاري) ٢(
 .مرجع سابق، ٧/١٨٧،  جمموع فتاوى ابن تيمية)٣(

 



 ٤١

 واألخري اليصلح إال باإلميان مبا جاء به اإلسالم ومن ذلك أحاديث ،بصالح القلب
  .فمىت حتقق هذا اإلميان اختفى ظهور هذا السلوك بني الفتيات، النهي عن االسرتجال

وخشية ، حيبه اهللا ليس فيه إال حمبة اهللا وحمبة ما ًفإذا كان قلبه سليما«:  قال ابن رجب
ونشأ عن ذلك اجتناب ، صلحت حركات اجلوارح كلها، اهللا وخشية الوقوع فيما يكرهه

، ًوإن كان القلب فاسدا. ًوتوقي الشبهات حذرا من الوقوع يف احملرمات، احملرمات كلها
، فسدت حركات اجلوارح كلها، وطلب ماحيبه ولو كرهه اهللا، فقد استوىل عليه اتباع هواه

  .)١(»ثت إىل كل املعاصي واملشتبهات حبسب اتباع هوى القلبوانبع
  ورغم أمهية هذا السبب ووجاهته إال أنه ينبغي عدم غض الطرف عن املسببات األخرى 

ًية اليت تعد حمضنا اليت كان بعضها يف احلقيقة وراء ضعف الوازع الديين كالتنشئة األسر
  . للفتاةًرئيسا

  
  :الثقافي للفتاةالخلل األسري في البناء / ٢

إذ عن طريقها تربز وتتشكل ، ز أعمدة البناء الثقايف لألوالد   تعد األسرة أحد أبر
فمىت كان هذا ، معهم وجمتفهي جسر الوصل بني جيل األوالد، ةمالمح هويتهم الثقافي

 ًومىت كان معطوبا،  بثقافة جمتمعهم ظاهرة ومتسقةكان اتصال األوالدًاجلسر صاحلا 
تمع حبسب درجة ذلك العطبحدث االنق إىل  وقد أشار النيب . طاع عن ثقافة ا

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه (( :حيث قال، ية األسرة يف تشكيل هوية األوالدأمه
، )٢())يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء

  .ء أو العكر لفطرة األوالدون الصفافبحسب معني ثقافة اآلباء يك
ة الوالـــدين يف حـــال  قـــرن طاعتـــه بطاعـــ-تعـــاىل- ِ   واملالحـــظ للقـــرآن الكـــرمي جيـــد أن اهللا

    n m l k j i h g f( :عــــــز وجــــــلفقــــــال ، ســــــالمة منهجهمــــــا

o()أما يف حـال فـساده ومناقـضته ملـراد اهللا سـبحانه فـإن الطاعـة تتالشـى وتبقـى ، )٣

                                 
 .مؤسسة الرسالة: بريوت، هـ١٤١٩) ٨(ط ، ١/٢١٠، جامع العلوم واحلكم )١(
 ).١/٤٦٥(، ١٣١٩:رقمه، ماقيل يف أوالد املشركني: باب ،اجلنائز :كتاب،  يف صحيحهالبخاريأخرجه  )٢(
 .٣٦: النساء )٣(

 



 ٤٢

Y X (،  الدينيــةًقهمــا وحفاظــا علــى هويــة األوالد حلًاملــصاحبة بــاملعروف حفظــا

i h g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z() ومـــــــن . )١
هنـــا يتبـــني أمهيـــة إصـــالح احملتـــوى الفكـــري والقيمـــي وســـلوكي للوالـــدين إذ عـــن طريقـــه يـــتم 

ّومــن مث فــإن أي خلــل يف احملتــوى الثقــايف للوالــدين سينــشأ ، تــشكيل اإلطــار الثقــايف لألبنــاء َ
ر االحنرافيــة الظــاهرة  فــبعض الــصو.اخــتالل عمليــة التــأطري لــدى األوالد-لغالــبيف ا-عنــه 

 هي نتيجة لثقافـة تراكميـة نقلهـا الوالـدان إىل -واليت منها اسرتجال الفتيات- على األوالد
م مرتمجـــة بلغـــة ســـلوكية فأســـاليب تنـــشئة الفتيـــات املطروحـــة . أبنـــائهم خـــالل مراحـــل حيـــا

واملؤديــة الســرتجاهلن تــدور حــول أمــرين للوالــدين عالقــة كبــرية )٢(ًمــسبقا يف نظريــة إريكــسون
ن الذكوريـة : ما األول زرع دونية اجلنس األنثـوي لـديهن مـن خـالل تعزيـز بعـض سـلوكيا

ــــيعهن علــــى ممارســــة دور الــــذكور أو وقــــوع العنــــف علــــى اجلــــنس  أو طمــــس هــــويتهن بتطب
هـومي لـدور اجلنـسني جـراء اختـزال والثـاين افتقـادهن للجانـب املف، األنثوي من قبل الذكور

  . مهمة تربيتهن على جنس واحد أو تعارض دور اجلنسني واختالطه
  وقد يعظم اخللل يف تلك اللغة السلوكية حينما يتخلى الوالدان عن دورمها يف عملية 

بعد ذلك  لتبىن - السيما يف ظل الرتف الذي تعيشه بعض األسر- البناء الثقايف للفتاة 
، لفتاةل األصلية لثقافةلمغايرة  إىل ثقافات -يف الغالب-اخلدم والذين ينتمون على قواعد 

األمر الذي يؤدي إىل احتكاك ثقافتهن غري املكتملة من مجيع جوانبها بثقافة اخلدم 
َ ومن مث امتزاج الثقافتني وظهور قيم جديدة يف ثقافة الفتاة ،األقوى إزاء هذا النقص

من أخطر يعد والذي ، (٣)حرفة لديها كالشذوذ اجلنسيتكشفها بعض السلوكيات املن
بيد أن هذه اللغة السلوكية بشكل عام تظل متأثرة يف جانب كبري  . االسرتجالمراحل

تمع وتقاليده أو عجمة    . قيم اإلعالم وتغريبهبعض ُمنها بلسان بعض عادات ا
  

                                 
  .١٥: لقمان) ١(
 .٢٤-٢٠ ص ينظرملزيد من اإليضاح  )٢(
اهرة االعتــداءات اجلنــسية والــشذوذ العمالــة املنزليــة هلــا دور يف انتــشار ظــبعــض  صــحيفة االقتــصادية أن ذكــرت )٣(

                                                                                               : اجلنسي
http://www.aleqt.com/2008/01/11/article_124075.print  

 



 ٤٣

  .النظرة الدونية للمرأة/ ٣
 فهي إما أن ،والمثة مناص حياة مليئة بالذل واملهانةعاشت املرأة يف العصر اجلاهلي    

 من ذلك ًوقد صور القرآن الكرمي جانبا، اتوأد أو تتجرع اهلوان طيلة مراحل حيا
KJ I H G F E D C B A (  : فقال تعاىل، اإلذالل

 ̀_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L( )١(      .  
وعادت املوازين ألوضاعها ، ت بعد جميء اإلسالم   بيد أن هذه الغمة قد انكشف   

ازين أن اختلت مرة لكن مابرحت تلك املو. الصحيحة فعرف للمرأة قدرها ومكانتها
 فرجعت تلك الرواسب بصورة مغايرة ملا كانت عليه قبل أخرى عند بعض العرب

إذ باتت حتت غطاء شرعي متثل يف تصور خاطئ حول بعض املفاهيم ، اإلسالم
ومن أمثلة ، مما أسهم يف انتشارها بني عامة الناس وقليلي العلم، مية املرتبطة باملرأةاإلسال

ما رأيت من (( ذلك مفهوم نقصان الدين والعقل للمرأة املذكور يف قول النيب 
فما أصبح هذا املفهوم  )٢())ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل احلازم من إحداكن

 الاليت استفسرن عن  -رضي اهللا عنهن–  للصحابياتيفسره  يفسر كما كان النيب 
أليس شهادة املرأة مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال : (( حيث قال، معناه

نقصان من عقلها أليس إذا حاضت مل تصل ومل تصم قلن بلى قال فذلك من  فذلك 
 مسة صار  إال أنهالنقصان يف هذا النص الشرعي فرغم وضوح معىن )٣())نقصان دينها

قول اهللا يف  )٤( واحلال ذاته يقاس على مفهوم القوامة، هلابعضهمنقص وازدراء من قبل 
! " # $ % & ' ) ( * + , - (: تعاىل

ا إىل تسلط وقهر    )٥(). / حيث حتول هذا املفهوم من تكرمي للمرأة وقيام بشؤو
أة ويقلل من  عادات وتقاليد تنتقص فيها املربعض الناس شكل عرب الزمن عند ،هلا

                                 
 .٥٩-٥٨: النحل )١(
 ).١/١١٦(، ٢٩٨:رقمه، ترك احلائض الصوم: باب، احليض: كتاب، أخرجه البخاري يف صحيحه )٢(
 .سبق خترجيه )٣(
 .دار القاسم: الرياض، هـ١٤٢٩) ١(ط، ٣٠-٢٩ص ، تشبه املرأة بالرجل_ أمحد، اخلنني: راجعي )٤(
 .٣٤: النساء )٥(

 



 ٤٤

ا  ًاليت استطاعوا الولوج فيها ظنا راتدعاة حترير املرأة الثغل أتاح األمر الذي بدوره .)١(شأ
فحملوا شعار حترير املرأة ، َِمنهم أن هذا االنتقاص كان من قبل النصوص الشرعية

ا بالرجل وهم حينئذ يتوك  العوملة اليت صريت تلك الدعوات إىل خططون على ؤّومساوا
 مل تكتف باملساواة بل تدعو إلزالة كافة أشكال التمييز ضد املرأة مما حدا تفاقيات دوليةا

  .)٢(ببعض النساء إىل تشرب تلك النداءات والتمرد على جنسها
   ومما يثبت انتشار الفهم اخلاطئ ملفهوم القوامة ظهور حاالت من العنف األسري يف 

 من اململكة ماليةلشاليت أجريت يف املنطقة ااآلونة األخرية إذ أشارت إحدى الدراسات 
وخباصة يف املسائل املتعلقة  - للتشريع اإلسالمي إىل أن سوء الفهمالعربية السعودية

ومبقارنة هذه النتيجة . )٣( تأيت يف املرتبة الثانية لعوامل العنف- بالزوج واليت منها القوامة
ليت أشارت إىل قلة استخدام سكان وا )٤(لت إليه العبد اللطيف يف دراستهامع ما توص

م بنقيض سكان القرية واملدينة خنرج بأن اإلعالم هو ، )٥(البادية للعنف مع زوجا
  .املسؤول عن بث مثل هذه املفاهيم املغلوطة السيما وأنه أحد أطراف العوملة

ل    إن مايقوم به اإلعالم وبعض العادات والتقاليد من رسم صورة دونية للمرأة من خال
ا أحد صور التسلط يدفع باملرأة إىل االسرتجال؛ بغية  تصوير قوامة الرجل على أ

الذي يكون «ويعد هذا التقليد أحد أنواع االنتشار الثقايف . التخلص من سيطرة الرجل
عن طريق امتالكه ومعرفة سر ...َالدافع إليه هو التخلص من سيطرة الشيء املقلد نفسه

  .)٦( »قوته

                                 
-٦٠٠، ٥٨٩-٥٧٥ص، حقائق اإلسالم يف مواجهة شبهات املشككني_ وآخرون، حممد، عمارة: راجع )١(

لس األعلى للشؤون اإلسالمية: القاهرة، هـ١٤٢٣) ونبد(ط ، ٦١١  .مطبوعات ا
 الدورة التأهيلية ملادة علم الثقافة اإلسالمية احملاضرة الثامنة: للمزيد راجع )٢(

https://www.youtube.com/watch?v=cZuKfdn3VCA  

)٣(http://www.royahcenter.com/articledetal.php?id=15                                                            
واليت بينت فيها إىل أن ، بعض العوامل املؤثرة على حقوق املرأة املطلقة و املهجورة و املتغيب عنها زوجها  )٤(

 ،٣٣٦ص، لطيفة، العبد اللطيف: ينظر، %٦٢,١الفهم اخلاطئ للقوامة سبب هلضم حقوق املرأة بنسبة 
  .مركز البحوث جبامعة امللك سعود مبركز الدراسات اجلامعية بعليشة: الرياض، هـ١٤٣٠) بدون(ط 

  .٣٣٧ص،  املرجع السابق)٥(
: اجلزائر، هـ١٤١١) ١(ط ، ١٦٦ص، مفاهيم علم االجتماع الثقايف ومصطلحاته_ حممد، السويدي )٦(
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هل حبقوق املرأة يف اإلسالم مرتبة كبرية يف تثبيت دونية مكانتها يف أذهان    وحيتل اجل
مراحل إذ تلجأ بعض النساء إىل أقصى ، )١(الناس بشكل عام واملرأة على وجه اخلصوص

فتتخذ من إجراء ،  عن حقوق تراها عند الرجل أكثر مما هو عندهاًاالسرتجال حبثا
ومن تلك احلقوق نصيبها يف املرياث مقابل ، ًعمليات التغيري جلنسها سبيال لكسبها

حتت كل حاالت  ،)٣( )k j i h g(: حيث تدرج قوله تعاىل ،)٢(الرجل
 ،التوريث هلا رغم أنه قد يصل مرياثها أعلى من الرجل أو مساويا له يف حاالت أخر

فمرياث األم على سبيل املثال قد يتساوى مع األب عند وجود ولد ذكر أو بنتني أو 
 يف القرآن الكرمي جيد أن أكرب  املواريث بشكل عامبل إن املتأمل يف تقسيم، ً أحيانابنت

مما يشري إىل أن العامل املشرتك هلذه ، )٤(  الثلثني وقد كانت من نصيب النساءالفروض
  .الشبهة والشبه السابقة هو اجلهل بنصوص الشرع حتت غطاء العادات والتقاليد

  
  :لقيمي لإلعالمخلل المحتوى الفكري وا/ ٤

فهو يعرض للمتلقي ،    ميثل اإلعالم بوسائله احلديثة أرض التقاء الثقافات وتنافسها
جممل ثقافات العامل والشعوب وفق قوالب متعددة ورؤى متباينة خيضع كثري منها 
م وومهية جتاه الثقافات اليت  أليدلوجيات معينة تسهم يف خلق صورة مبجلة عن ثقافا

األمر الذي ينتج عنه اضطراب كفة املقارنة بني قيم ثقافة املتلقني ، ختالف توجههم
 بقيم الثقافات ًث صراع داخلي لديهم يولد انبهارا وبالتايل حدو،والثقافات األخرى

ا على - رغم مصادمتها لثقافتهم األصلية-األخرى  ا وظهور انعكاسا َ ومن مث استعار

                                                                                        
  . املؤسسة الوطنية للكتاب

ـــا بينــت العبــد اللطيــف يف دراســتها أن ثلثــي املبحوثــات يــر  )١( ين أن املــرأة الــسعودية معرفتهــا حبقوقهــا قليلــة أو أ
بعــض : ينظــر. ًالتعرفهــا علــى اإلطــالق يف حــني أن نــسبة  مــن تعــرف حقوقهــا معرفــة كاملــة نــسبة قليلــة جــدا

 . مرجع سابق،٣٣٦ص، العوامل املؤثرة على حقوق املرأة املطلقة و املهجورة و املتغيب عنها زوجها

 http://sabq.org/IGVede :ل إىل وجود حاالت طلبت منه تغيري جنسها هلذا السبب اجلراح ياسر مجاذكر )٢(
  .١١:  النساء )٣( 
، م١٩٩٩) ١(ط ، ٤١-٢٢ ، ١١-١٠ص،  مرياث املرأة وقضية املساواة_صالح الدين، سلطان: ينظر) ٤( 

ضة مصر: السادس من أكتوبر  .دار 
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م   .سلوكيا
. احل الفكر الغريب وتوجهاتهك األيدلوجيات تصب يف ص   والغرو أن تكون معظم تل

األمر ،  ألسبقية تواجد وسائل اإلعالم احلديثة يف دوله وحتقق فائض يف إنتاجهاًنظرا
حىت إذا ما انتقلت ، الذي من شأنه أن يشبع حمتوى تلك الوسائل بقيم الفكر الغريب

تمعات اإلسالمية كان من الطبيعي أ ن حتمل يف جانب كبري منها تلك الوسائل إىل ا
تمعات بعد ،طابع احملاكاة ألفكار ومناهج اإلعالم الغريب  مما يكسب اإلعالم يف تلك ا
  .)١ (مدة من الزمن مالمح ختالف منهج اإلسالم

ا قيم اإلعالم حيث يقول ،    ويعد اسرتجال الفتيات ضمن السلوكيات اليت أفرز
تعمل الصحافة لتحقيق هدف «:ئل اإلعالم أثناء حديثه عن إحدى وسا)٢(اجلندي
واملستقرئ . )٣(»هو دمج الرجولة يف األنوثة وحتويل األنوثة إىل رجولة والعكس: خطري

حملتوى وسائل اإلعالم املتعددة وأساليبها املختلفة سيتجلى له املنهجية املتبعة يف غرس 
تمعات اإلسالمية يب اليت انتهجتها حيث أن إحدى األسال. سلوك االسرتجال وسط ا

م دون  الصحافة على سبيل املثال كانت يف نقل أخبار اجلنس الثالث يف الغرب وتقليعا
ا ومن مث  َالتحذير منها وبيان حقيقتها األمر الذي أدى إىل إغراء الشباب والفتيات 

  .)٥(يف نظريته التعلم باملالحظة وهذا ما أشار إليه باندورا )٤(وقوعهم يف تقليدها
 املتلقني بقيم ومفاهيم ختالف الشريعة تأطريأما األسلوب اآلخر فقد تركز يف تكرار   

 املمانعة هلا وهو ما فقدانَتلك القيم ومن مث لَاإلسالمية بغية الوصول ملرحلة مؤالفة 

                                 
تمع اإلسالمياإلعالم _حامد، عبد الواحد: ينظر)١(   رابطة: املكرمةمكة، )بدون(ط، ١٣٠-١٢٩ص،  يف ا

 .العامل اإلسالمي
  ًعمــل يف الــصحافة وكـان مهتمــا بإيــضاح، م يف مدينــة ديــروط مبـصر١٩١٧هـو املفكــر أنـور اجلنــدي ولــد عـام   )٢( 

التغريـــب والغـــزو الثقـــايف كمـــا ســـعى يف تأصـــيل ســـاهم مـــسامهة عظيمـــة يف مقاومـــة ، مفهــوم اإلســـالم الـــشمويل
واإلســــالم والــــدعوات ، واإلســــالم واحلــــضارة، عامليــــة اإلســــالم: منهــــا، العلــــوم وأســــلمتها وألــــف عــــدة مؤلفــــات

  :ينظر. اهلدامة
http://anwaralgendi.com/seera.htm 

 .دار االعتصام: القاهرة، هـ١٤٠٠) ١(ط ، ٣٨ص، الصحافة واألقالم املسمومة )٣(
 .مرجع سابق، ٧٢ ص،أنور، اجلندي: ينظر )٤(
 .٣٢-٢٩ملزيد من اإليضاح ينظر ص )٥(
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مشاهد السفور واالختالط وخروج النساء مبظهر : ًفمثال، )١(يسمى بنظرية التطعيم
 مث ،األمر باالستهجان نتيجة خمالفتها لقيم الشريعة اإلسالميةمسرتجل قوبلت يف بداية 

ّما إن تكررت تلك الصور واملشاهد يف اإلعالم املقروء واملرئي حىت قلت ردود االنفعال 
  الناس كسلوكيات تبدو لدى بعض مما مسح مبمارستها على أرض الواقع،والنفور منها

  .طبيعية تقتضيها احلضارة
ًعالم أسلوبا مقاربا كما قد يتبع اإل    مما سبق وهو األسلوب الرتاكمي القائم على التأثري ً

حيث ،  يف عالقات العشق بني الذكر واألنثىً والذي يظهر جليا،)٢(على املدى الطويل
 عاملي العمر واملدة ببثها كرسوم متحركة حتاكي فكر الطفلة وتزرع ًيبدأ اإلعالم مستغال

تمعات عن  ومن،فيه تلك القيم حىت تكرب َ مث يطرحها عليها كواقع حلياة كثري من ا
ا إىل تبين تلك القيم وحماولة إنزاهلا يف  (٣)مطريق بعض املسلسالت واألفال مما يؤدي 
ا تصطدم بقيم   أمام إنزال تلك القيم ًجمتمعها احملافظ والذي يقف حائالواقعها بيد أ

ا األصلية إعادة تشكيلها مبا يتوافق يف ظاهره مع حميطها  مما يدفعها إىل ،املستعارة بصور
ّفتنزهلا يف وسط أنثوي ظاهره الصداقة الربيئة مع فتاة أخرى وباطنه العالقة العشقية 

  . حيل حمل الرجلًمتخذة من السلوك االسرتجايل رمزا
عظم احملتوى اإلعالمي املرتبط باملرأة والذي م تقدمي   وعلى غرار األساليب السابقة يتم 

ميش دورها احلقيقي ، ت حول مكانتها يف اإلسالمالشبها: يتخذ عدة قضايا أبرزها و
فكل هذه ، )٤(وحتفيزها الحتالل دور الرجل وتأليبها على ويل أمرها، يف األسرة

املوضوعات وغريها يف حقيقتها ما هي إال مثريات إليقاظ سلوك االسرتجال يف أنفس 
دولية اليت تنادي بالقضاء على كافة صور التمييز ضد الفتيات توىل كربها االتفاقيات ال

                                 
 .العبيكان: الرياض، هـ١٤١٥) ١(ط ، ١٩ص،  كيف تؤثر وسائل اإلعالم_ حممد،احلضيف: ينظر)١(
  .١٨ص، املرجع السابق : ينظر)٢(
ربية بلغ نسبة عالقات احلب واليت أجرى فيها مقارنة على أربع مسلسالت ع) ه١٤١٤(يف دراسة احمليا  )٣(

دار : الرياض، هـ١٤١٤) ١(ط، ٢٢٤ص، القيم يف املسلسالت التلفازية: ينظر%. ١٨,٧٩والغرام 
 وهذه النسبة تعد كبرية مبقارنتها مع تاريخ إعداد الدراسة مما يشري إىل ازدياد خطورة األمر كلما .العاصمة

 .تقدم الزمن
  .٢٠٠-١٩٩ص، املرجع السابق: ينظر  )٤ (
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  .)١(املرأة
 لعامليتها وتنوع ًفر من التأثري على املتلقني نظرا   وحتظى الشبكة العنكبوتية بنصيب وا

ا لتكون مركزة وشديدة ،عرضها مابني مقروء ومرئي ومسموع  األمر الذي يؤهل ماد
فيها بوتقة اإلعالم اليت تنصهر  فهي،  األخرىالتأثري حبيث توازي أو تطغى على الوسائل

هاج مسلك االسرتجال ؛ لذا فإن تأثريها على الفتيات يف انتمجيع وسائل اإلعالم احلديثة
حيث مل تكتف الشبكة  -ل انتشار اهلواتف النقالة الذكيةالسيما يف ظ-  ًسيكون شديدا

خرى بل ساعدت على بنقل أخبار وعامل املسرتجالت الظاهر كما فعلته الوسائل األ
 من واقع ًات على الروايات اليت حتكي جانباطالع الفتيإكشف خباياهن من خالل 

ن  يف عاملهن  سائدةًات وسلوكيات تكاد أن تكون أعرافا حيث كشفت عن عاد،حيا
  .وتصرف األنظار جتاههن

ت عن ّ ومل تقتصر على ذلك بل هيأت للمتلقيات فرصة التفاعل واالحتكاك باملسرتجال 
ن وشبكات التواصل االجتماعي  حيث تعرفن من خالهلا على ،طريق املنتديات اخلاصة 

حياة املسرتجالت عن قرب واليت صورت يف كثري من جوانبها بصور عاطفية يقبع خلفها 
 وتؤزهن ملمارسة ذلك املتلقيات خدش للحياء وإثارة للشهوات تنحرف مبسار بعض

  . لغرائز املؤججة عن مايشبع تلك اًالسلوك حبثا
  
  
  
  
  
  
  
  

                                 
  : التفعيل اإلعالمي للمواثيق الدولية اخلاصة باملرأة_ منال أبو احلسن : يراجع )١( 

http://iicwc.org/lagna/iicwc/iicwc.php?id=273  

 



 ٤٩

  المبحث الثالث
   من الناحية النظريةسبل عالج ظاهرة الفتيات المسترجالت

  
ًأنه يضع لإلنسان منهجا متكـامال: منها، نبيربز كمال اإلسالم ومشوليته من عدة جوا   ً 

ويراعــي يف ذات الوقــت ،  يــسري وفقهــا وحيــذره مــن تعــديهاًحبيــث يــسن لــه حــدودا، حلياتــه
فيبـــني لـــه ســـبيل العـــودة إىل طريـــق الـــصالح واالســـتقامة مـــن بعـــد ،  أحوالـــه جتاههـــاتقلبـــات
 واآلخــر باخللـل الواقـع مــن ، جانـب يتعلــق بذاتـه املذنبـة: فيعـاجل خطـأه مــن جـانبني،ضـالله

تمعـه واليقتـصر علـى أفـراده فتتكـرر املـشكلة  حوله املسهم يف احنرافه؛ ليتعدى اإلصـالح 
  . من جديد

وسيتـضح هــذا ، تهج الـشمول والتكامـل والنظــرة املـستقبلية يف معاجلـة األمـور  فاإلسـالم ينـ
  : املنهج بشكل أوسع من خالل عرض أساليب عالج ظاهرة االسرتجال التالية

  : الجانب الروحي للفتاةإصالح) ١
لعمق   ميثل اجلانب الروحي للفتاة املنطلق األول يف معاجلة االسرتجال؛ فهو ينبثق من ا

ًهلا ويرتبط ارتباطا وثيقاالداخلي   أال ((: ُْجتلت كنه هذه الرابطة يف قوله ،  بظاهرهاً
وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد كله وإذا فسدت فسد اجلسد كله أال 

 َومن مث وحمل األخرية القلب ، فاألعمال والسلوكيات التنبعث إال بنية،)١())وهي القلب
 وحماولة تفقد ، لهًالرجوع إىل القلب باعتباره مكمنالزم فإن معاجلة سلوك االسرتجال تست

 : يقول النيب ،اخللل الذي وقع به واليكون ذلك إال من خالل معرفة حال اإلميان فيه
 جيددوا اهللا أن ألسا ف اخللق ليخلق يف جوف أحدكم كما خيلق الثوباإلميانإن  ((

ب وصيانة للجوارح من تكرار الوقوع  فتجديد اإلميان صالح للقل.)٢()) يف قلوبكماإلميان
عود يف األصل إىل  ي- وإن تعددت أسبابه-فسلوك االسرتجال  َمن مث و.يف خمالفة الشرع

ا ستكون عوامل ثانوية كما لو افرتض وجود و، ضعف يف اإلميان مسببات أخرى غريه فإ

                                 
 ).١/٢٨(، ٥٢:رقمه، فضل من استربأ لدينه: باب، اإلميان: كتاب،  يف صحيحهالبخاريأخرجه  )١(
وقال ، )١/٥٢(، )مبعناه ( يف جممع الزوائداهليثمي؛ و)١/٤٥ (،مياناإل: كتاب، أخرجه احلاكم يف املستدرك )٢(

 . يف الصحيحني ورواته مصريون ثقات هذا حديث مل خيرج: احلاكموقال ؛حسن: عن إسناده
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  . أوضح ذلك غامن يف نظريته
   ً خياطب النية ابتداءًنشئ للفتاة وازعاح للجوارح؛ إذ يفاإلميان حياة للقلب وصال  

فعل كل  فيضبط مجيع حركات الفتاة وجيعلها تتوقف عند ،َومن مث يراقب عمل اجلوارح
تود ممارسته ريثما تعرضه على وازعها الديين فإن وافقه سارت عليه وإن خالفه ابتعدت 

 أثر ً مبينا  يقول النيبوحبسب درجة اإلميان يكون قوة هذا الوازع أو ضعفه، عنه
يشرب ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن وال ((: مستوى اإلميان يف ارتكاب املعاصي

فكل إنسان يتكون . )١())يسرق حني يسرق وهو مؤمنيشرب وهو مؤمن والاخلمر حني 
لديه هذا الوازع مع الفطرة ويبدأ بالنمو أو الضمور حسب التنشئة األسرية قال عليه 

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانه ((: الصالة والسالم
 فالفتاة اليت تنشأ على حمبة اهللا .)٢())كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء

ا يف اهللا عز وجل يقول ، وعلى حمبة ما أمربه والقرب منه ترتىب جوارحها وتنضبط سلوكيا
إيل عبدي بشيء أحب إيل مما افرتضت عليه وما يزال وما تقرب ((: احلديث القدسي

عبدي يتقرب إيل بالنوافل حىت أحبه فإذا أحببته كنت مسعه الذي يسمع به وبصره الذي 
ا وإن سألين ألعطينه ولئن استعاذين  ا ورجله اليت ميشي  يبصر به ويده اليت يبطش 

ول ما بني قوة وضعف طوال  واليزال الوازع الديين يف مرحلة تشكل وحت)٣())ألعيذنه
اً الفتاة تبعامراحل حياة ا عند معاجلة أي ، ملستوى إميا  مما يؤكد على أمهية تقوية إميا

  .سلوك خاطئ يظهر عليها
   وقد أشارت النصوص الشرعية إىل أمهية اإلميان يف معاجلة متين املرأة ما للرجل من 

ا أو يف اسرتجاهلا t s r q p o (: له تعاىلقو  ومن ذلك،خصائص انفرد 
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 وقال ابن عباس ماحيذر من احلدود الزنا وشرب اخلمر: باب، احلدود: كتاب،  يف صحيحهالبخاريأخرجه  )١(

  ).٦/٢٤٨٧(، ٦٣٩٠: رقمه، يف الزناينزع منه نور اإلميان 
  ).١/٤٦٥(، ١٣١٩:رقمه، ماقيل يف أوالد املشركني: باب، اجلنائز: كتاب،  يف صحيحهالبخاريأخرجه  )٢(
، ٦١٣٧:رقمه، من جاهد نفسه يف طاعة اهللا: باب، الرقائق: كتاب، صحيحه يف البخاريأخرجه  )٣(

)٥/٢٣٨٤.(  
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° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦()فعالج التمين يف هذه اآلية  ،)١
وهو توجيه رباين لصرف النظر عن كل ما يتمناه   )¤ ¥ ¦ §(: كان بقوله

املرء مما ليس من خصائص جنسه إىل التعلق باهللا العليم اخلبري الذي يعلم بكل ما يصلح 
  .جنسلكل 

 أما يف مسألة االسرتجال فتربز قضية اإلميان كمعاجل له من خالل أحاديث النيب    
 جيد ما يزيل الران حات أحاديثه عليه الصالة والسالم فاملتأمل يف استفتا،يف النهي عنه

لعن النيب صلى اهللا ((:  ومن ذلك قول ابن عباس ،عن القلب وحيرك اإلميان فيها
 من الرجال واملرتجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال عليه وسلم املخنثني

ثالثة ((:  وقوله ،)٢())فأخرج النيب صلى اهللا عليه وسلم فالنا وأخرج عمر فالنا
العاق والديه واملرأة املرتجلة املتشبهة :  والينظر اهللا إليهم يوم القيامةيدخلون اجلنةال

ًأبدا الديوث والرجلة  ال يدخلون اجلنة ةثالث(( :وكذلك قوله  ،)٣())بالرجال والديوث
 عقدية مهمة ًفمطالع تلك األحاديث المست أصوال ،)٤())من النساء ومدمن اخلمر

 واليت كان هلا األثر األكرب يف ،لدى املسرتجلة كاإلميان باهللا ورسوله واليوم اآلخر
ا استنهاض وازعها الديين إلزالة الغشاوة عن حقيقة االسرتجال و اجتثاثه من داخلها بذا

  . وإعادة احلياة األنثوية جلسدها دون التذرع بسيطرة عوامل االسرتجال األخرى
   لكن يبقى للمعرفة الصحيحة باألصول العقدية األمهية الكربى يف اضطالع هذا الوازع 

عها ن املسرتجلة اليت تتكون لديها معرفة صحيحة باألصول العقدية سيتأثر وازإ إذ ،بدوره

                                 
 .٣٢ :النساء )١(
، ٥٥٤٧:رقمه، إخراج املتشبهني بالنساء من البيوت: باب، اللباس: كتاب، يف صحيحه البخاريأخرجه  )٢(

)٥/٢٢٠٧.( 
، أبو يعلى يف مسنده ؛)٥/٨٠(، )مبعناه(النسائي يف سننه ؛ و)٢/١٣٤(،  أمحد يف مسندهأخرجه )٣(

اده إسن:  وقال شاكر يف تعليقه على مسند أمحد.)٦/١٩٢(، )مبعناه( يف شعبه والبيهقي ؛)٩/٤٠٨(
 ).٥/٤٢٠(، صحيح

 اهليثمي يف جممع ه؛ وذكر)٧/٤١٢(،  )بنحوه( والبيهقي يف الشعب ؛)٣/١٧٨(، املنذري يف الرتغيبأخرجه  )٤(
 وقال املنذري .رواه الطرباين وفيه مساتري وليس فيهم من قيل إنه ضعيف: وقال عنه، )٤/٣٢٧(، الزوائد

 . وشواهده كثريةًرواه الطرباين ورواته الأعلم فيهم جمروحا: عنه
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بتلك األحاديث بشكل أكرب وأكثر من األخرى اليت يضعف عندها اجلانب املعريف 
نكفاف عن السلوك جراء حيث أن الثانية ستكون أضعف يف اال، باألصول العقدية

 األمر الذي يشري إىل أمهية ،افتقادها للتصور املتكامل عن حقيقة هذا الفعل وعقوبته
  .جلانب اإلمياين قبل قضية التشبهاالبتداء أثناء التوجيه مبخاطبة ا

ا وقائية قبل :ها بعدة مسات منهامس   وخنلص مما سبق إىل أن املعاجلة اإلميانية ميكن و  أ
،  من مزلق التماهي السليب يف هوية الرجل-بعد اهللا-أن تكون عالجية فهي تقي الفتاة 

، تشمل مجيع أنواعهومتسعة حبيث ، ومتعمقة تقتلع جذور االسرتجال مهما كان مستواها
ا دون أن ، وذاتية تنطلق من ذات الفتاة ويف نفس الوقت متكاملة تعاجل االسرتجال بذا

  .تغفل بقية األسباب وإن كانت ثانوية
  . مسار التنشئة األسريةصحيحت) ٢

تسب عناصر ثقافة ما إذا كان   إذا كان تايلور قد أوضح يف تعريفه للثقافة أن الفرد يك
إذ عن طريقه ، ؛ فإنه بذلك يلمح إىل أمهية أول جمتمع خيالطه الفرد)١(تمعها يف جمًعضوا

 سيجعل ًهر يف الفرد جتاه ثقافته مستقبال فإن أي خلل يظَمن مثو. تغرس فيه بذور ثقافته
 . األنظار تتجه حنو األيادي الغارسة ونوع ما غرسته وطريقة غرسها له وكيفية تعاهدها له

ا باعتبارها أول جمتمع خالطته لذا فإن اسرتجال الفت اة سيعود باملعاجل هلا ابتداء إىل أسر
 وطريقة ترمجة ،تلك الفتاة ونوع ماغرسته تلك األسرة من مفاهيم وسلوكيات جتاه أنوثتها

ا معها ومع من هم يف جنسها  وكيفية تعاهد تلك األسرة ،هذا الغرس من خالل تعامال
إذ حبسب مكمن اخللل يف املواضع األربعة يكون ، السلوكيات ابنتها طوال مراحل عمره

  .العالج
 الرتبية  مسار عملية التنشئة للفتاة تنطلق من عودة الوالدين ملسؤليتهما يفقومي   فت

ما لألنثى مرورا  بتصحيح املفاهيم اليت تربت عليها الفتاة جتاه أنوثتها واألسلوب ًونظر
عىن أسلوب تعامل الوالدين مع بعضهما  مب،الذي مت بواسطته إيصال تلك املفاهيم

فال ، ووضوح دور ووظيفة كل منهما وطريقة تعاملهما مع أبنائهما من كال اجلنسني

                                 
                                           .Primitive Culture. 1:1. Previous reference :ينظر )١(
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يتصور أن يتم تعزيز مفهوم األنوثة ومكانتها عند الفتاة يف ظل إهانة الزوج لزوجته أو 
ذكور على اإلناث قيام الزوجة بدور األب يف البيت واسرتجاهلا فيه أو تقدمي األبناء ال

 فكل تلك الصور تقدح يف عملية التعزيز وجتعل منها .وغض الطرف عن هيمنتهم عليهن
وقد نقلت السنة النبوية للبشرية أمثلة . عملية عكسية تؤصل يف الفتاة جذور االسرتجال 

 ومن ذلك قول أنس بن ، لبعض أساليب التنشئة األسريةعديدة يف تصحيح النيب 
 مع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم رجل فجاء ابن له فقبله وأجلسه كان: ((مالك 

فمفهوم . )١()) بينهماعدلت فهال :على فخذه مث جاءت بنت له فأجلسها إىل جنبه قال
ة إذ به يتزن فكر  من أكثر املفاهيم اليت أكدت عليها الشريعة اإلسالمياألوالدالعدل بني 

ا أو ختلصافال تلجأ لالسرتجال، الفتاة وسلوكها ً حبثا عن حتقيق ذا  من جنف الذكور ً
 ملا قام به العدل من حفظ ملكانتها ًبقى متزنة بعيدة عن ذلك كله نظرابل ت، عليها

ا َومن مث فلو ظهر عليها سلوك االسرتجال لسبب آخر خارج حميط . وحتقيق حلاجا
ا هلا ومتابعتهم لسلوكها سيعيدها إىل طب ا فإن تعاهد أسر  وهو ماأكد عليه ،يعتهاأسر

كلكم راع فمسؤول عن رعيته فاألمري الذي على الناس راع وهو (( : حينما قالالنيب 
مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم واملرأة راعية على بيت بعلها 
وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه أال فكلكم راع 

فمىت استشعرت األسرة عظم مسؤوليتها جتاه أبنائها . )٢()) مسؤول عن رعيتهوكلكم
ا للمجتمع بعيدة عن  وقامت بوظيفتها على الصورة اليت أرادها اإلسالم كانت خمرجا

  .االحنرافات
  :تعزيز القيم) ٣

إذ عن طريقها تقاس األمور ،   متثل القيم إحدى مرتكزات الثقافة اإلسالمية ومعيارها
شياء فهي أشبه باحلمى اليت تصون الثقافة اإلسالمية وحتفظها من كل مايؤدي إىل واأل

ًخلل يف تلك القيم سينسحب تلقائيا على نتائج معيارها  فإن أي َمن مثو، حتويل هويتها
                                 

 ؛ والرازي يف الفوائد)٧/٤٦٨(، )مبعناه (البيهقي يف الشعب؛ و)٤/٨٩(، الطحاوي يف شرح املعاينأخرجه  )١(
 .)٧/٢٦٣(، إسناده حسن: يف سلسلته الصحيحة األلباينقال  و،)٢/٢٣٧(، )مبعناه(

، كراهية التطاول على الرقيق وقوله عبدي أو أميت: باب، العتق: كتاب،  يف صحيحهالبخاريأخرجه  )٢(
 ).٢/٩٠١(، ٢٤١٦:رقمه
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ّ فجوات يف محى الثقافة اإلسالمية متكن من دخول أمور وسلوكيات ختالف منهج ًحمدثا
  .الشريعة اإلسالمية

ظر إىل سلوك االسرتجال وحماولة الوصول إىل القيم اليت شكلته جند أن أبرز قيمة وبالن
بعضها قد تشرتك فيها واليت يندرج حتتها جمموعة من القيم  ،اختلت فيه هي قيمة األنوثة

، والغرية، والعفة، كقيمة احلياء املرأة أعلى عند نسبتها  جيدر أن تكون لكن،مع الرجل
َومن مث فإن تعزيز مثل ،  كاألمومةعليها ًاكون مقصوراآلخر يها وبعض، وغريها والعطف

هذه القيمة وإقامة اعوجاجها يسهم يف تصحيح معيار التقييم لدى الفتاة جتاه هويتها مما 
ا عن االسرتجال إىل السلوك الطبيعي ً أصيال اًوقد كان لإلسالم منهج. يرتتب عليه عود

  :أبرزها، جتلى يف عدة أموريف تعزيز قيمة األنوثة لدى الفتاة 
 محى يف دخوهلاأو ، ومنع تسلل الذكورة إليها،  شخصية الفتاةإطار حصر األنوثة يف - ١

لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم (( :قال ابن عباس رضي اهللا عنهما. شخصية الرجل
  .)١ ())املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال

ومثال ذلك أحكام احلائض ، ملرأة بأحكام شرعية تتوافق مع أنوثتهااختصاص ا- ٢
  .يف الصالة والصيام وغريمها والنفساء

حرم لباس احلرير ((: قال رسول اهللا . ومنها الزينة، تلبية احتياجات أنوثتها- ٣
  .)٢())والذهب على ذكور أميت وأحل إلناثهم

̀  Z Y a ] \ (  :قال عز وجل، عدم انتقاص أنوثتها- ٤ _  ̂ ]

l k j i h g f e d c b()٣(.   

                                 
 ،٥٥٤٦:رقمه، جالء واملتشبهات بالراملتشبهني بالنسا: باب، اللباس :كتاب،  يف صحيحه البخاريأخرجه )١(

)٥/٢٢٠٧(. 
، ) مبعناه(؛ والنسائي يف سننه الكربى )٤/٢١٧(، ١٧٢٠:  رقمه،اللباس: كتاب،  يف سننه الرتمذيأخرجه )٢(

؛ وعبد بن محيد )٤/٣٩٤(، )مبعناه(؛ وأمحد يف مسنده )٢/٤٢٥(، )مبعناه(؛ والبيهقي يف سننه )٥/٤٣٧(
حديث و:  وقال أبو عيسى؛)٥/١٥١(، )مبعناه(؛ وابن أيب شيبه يف مصنفه ١٩٣ص، )مبعناه(يف مسنده 

 وله طرق كثرية ).٢/٢٦٥(،  وصححه األلباين يف صحيح سنن الرتمذي.حسن صحيحأيب موسى حديث 
  .اكتفيت بتخرجيه من طريق الصحايب أيب موسى األشعري 

 .٩٧:النحل )٣(
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فهذه األمثلة وغريها الكثري بينت مكانة هذه القيمة يف اإلسالم ورمست للمتبصر يف    
  .ذات الوقت سبل جتفيف منابع ذكورية املسرتجلة

تمع مبؤسساته وًومن املنطلق السابق يتعني على األسرة ابتداء    وسائل اإلعالم الدور  وا
،  تعزيز تلك القيمة من خالل بيان منهج اإلسالم يف التعامل مع اإلناثالكبري يف

ا، وتصحيح مسار تنشئة الفتيات والتأكيد على الدور ، وإبراز النماذج الصاحلة لالقتداء 
   .والكشف عن جوانب اجلمال يف تلك القيمة، املوائم جلنسها وإجياد األنشطة املناسبة هلا

يف للفتاة جتاه قيمة أنوثتها وكذلك اجلانب العملي املتسق معها فكلما قوي اجلانب املعر
  .ّقل ميلها حنو االسرتجال

  :تغيير البيئة) ٤
ا إ إذ ،  يعد تغيري البيئة للفتاة املسرتجلة أحد أهم عالجات االسرتجال وأقواها والريب

  عليه لعن النيب صلى اهللا(( : املذكور يف قول ابن عباس   مستمدة من أمر النيب
وسلم املخنثني من الرجال واملرتجالت من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج 

فإخراج الفتاة املسرتجلة من ، )١())النيب صلى اهللا عليه وسلم فالنا وأخرج عمر فالنا
املكان الذي تعيش فيه السيما املكان الذي متارس فيه االسرتجال يسهم يف تعديل 

 أشار إىل ذلك بعض أهل العلم يف تعليل أمر إخراج املسرتجالت  وقد،مسار سلوكها
ويف األحاديث مشروعية إخراج « : البيوت حيث يقول ابن حجر يف ذلكواملخنثني من

  .)٢(»كل من حيصل به التأذي للناس عن مكانه إىل أن يرجع عن ذلك أو يتوب
فـــاظ علـــى ســــلوك  احلًخـــراج علـــى املـــسرتجلة بـــل تـــشمل أيـــضاوال تقتـــصر مـــصلحة اإل   

يف تعليقـــه علـــى  -رمحـــه اهللا- ابـــن عثيمـــني  وقـــد بـــني ذلـــك،املخـــالطني هلـــا مـــن االحنـــراف
فليحــذر مــن املــرأة املرتجلــة ألن املــرأة املرتجلــة تفــسد نــساء «: احلــديث الــسابق حيــث قــال

ـا مرتجلـة ورمبـا إذا ك انـت مرتجلـة رمبـا تعـشق بعـض النـساء البيت وتذهب عنهن احلياء أل
ممــا يــشري إىل أمهيــة إخراجهــا مــن . )٣(» معهــا الفتنــة بالــسحاق أو التقبيــل أو الــضموحتــاول

                                 
، ي واملخنثنينفي أهل املعاص: باب، احملاربني من أهل الكفر والردة: كتاب،  يف صحيحه البخاريأخرجه )١(

 ).٦/٢٥٠٨(، ٦٤٤٥: رقمه
 .دار املعرفة: بريوت، حمب الدين اخلطيب: حتقيق، )بدون( ط ،١٠/٣٣٣، فتح الباري )٢(
، السابعالشريط  ،إخراج املتشبهني بالنساء من البيوت: باب، اللباس: كتاب،شرح صحيح اإلمام البخاري )٣(
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ــــا ســــتفقد مــــن خاللــــه أحــــد أبــــرز مقومــــات إاملكــــان الــــذي متــــارس فيــــه االســــرتجال إذ 
كمـا سـيقوض رغبـة مـن ، حوهلـااالستمرار على هـذا الـسلوك وهـو الـدعم الـذي جتـده ممـن 

  .)١(من عقوبة وهو ماأشار إليه باندورا يف نظريتهحوهلا يف اتباع سلوكها جراء ما نالته 
 أن يتزامن مع إخراج الفتاة من املكان الذي متارس فيه االسرتجال ملكان آخر وينبغي  

 النتشار مثريات االسرتجال يف هذا الزمن ًوميها ويعزز من قيم أنوثتها نظرابرنامج يعىن بتق
خراج الفتاة الغرو أنه من أقوى فإ. وعدم احنصارها يف بيئتها اليت أخرجت منها

ًالعالجات إال أنه قد يكون عالجا مؤقتا  مراتبعض الفتيات جراء تفاوت عند ب ً
ِقبل بعض  قيم ومعتقدات خاطئة حول أنوثتها رسخت من  منّاسرتجاهلن ومايؤمن به

 على اجلهة اليت تتوىل فرض إخراج الفتاة من ًلذا كان لزاما؛ ًاألسباب املذكورة سابقا
 يعىن بتصحيح ًدارس واجلامعات أن تعتمد برناجمااملكان الذي متارس فيه االسرتجال كامل

  .اجلانب املعريف والسلوكي للفتاة ال أن تقتصر على إخراجها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                        
  .ةمؤسسة االستقام:القصيم، ٣٩:٣٧د ،  الثاين الوجه

 .٣٢-٢٩ملزيد من اإليضاح ينظر ص )١(
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  المبحث األول
  اإلطار المنهجي

  
  :منهج الدراسة/ ١
 كــان البــد مــن ا؛ لــذللوصــول إىل احلقيقــةالبحــث  ري عليــهميثــل املــنهج الطريــق الــذي يــس   

 وبالنظر إىل موضوع الدراسة احلالية سيتبني ،إىل تلك الغايةانتقاء أنسب املناهج للوصول 
دراسـة وحــدة مثـل األسـرة أو القريـة أو القبيلــة أو «:يـراد بـه والــذي  دراسـة احلالـة مـنهجأن 

تعــددة والوصــول إىل تعميمــات املــصنع دراســة مفــصلة مستفيــضة للكــشف عــن جوانبهــا امل
ة ًجــــا مالئمــــامنه )١( »تنطبــــق علــــى غريهــــا مــــن الوحــــدات املتــــشا  ألنــــه،  للدراســــة احلاليــــةً

سيقف على األسباب الكامنة وراء سلوك االسرتجال من املسرتجالت أنفـسهن ليـستخرج 
   .اليت تكمن خلف هذه األسبابعالج المن بعد ذلك طرق 

  
  :مجتمع الدراسة /٢

 وميثـل ،)٢( »جمموعة الوحدات اليت مت اختيار العينة منهـا بالفعـل«مبجتمع الدراسة يراد    
 يف مرحلــــــــة املنتظمــــــــاتاملــــــــسرتجالت جمتمــــــــع الدراســــــــة يف الدراســــــــة احلاليــــــــة الطالبــــــــات 

  .البكالوريوس جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض
  
  :عينة الدراسة/ ٣

 الـــيت مت اختيارهـــا مـــن جمتمـــع الدراســـة لتمثـــل هـــذا جمموعـــة الوحـــدات«   يقـــصد بالعينـــة 
تمع يف البحث حمل الدراسة   .)٣( »ا

                                 
 .مكتبة وهبة: القاهرة، هـ١٤١٠) ١١(ط، ٢٤٠ص، أصول البحث االجتماعي_عبدالباسط، حسن )١(
: الرياض، هـ١٤٣١) ٣(ط، ٢٦٨ص، منهج البحث يف العلوم السلوكية_وآخرون، سامل، القحطاين )٢(

 .العبيكان
 .٢٦٩ص، املرجع السابق )٣(
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) عينــة كــرة الــثلج(عينــة شــبكية    فالعينــة الــيت ســيتم ســحبها مــن جمتمــع الدراســة ســتكون 
من خالل تعرف الباحـث علـى املفـردة األوىل يـتم التعـرف علـى مفـردات «وماهيتها تتمثل 

فــردات اجلديـدة يـتم التعـرف علــى وحـدات أخـرى وهكـذا حــىت أخـرى ومـن خـالل تلـك امل
 وتعـد هـذه العينـة مـن .)١( »يتم مجع مجيـع املفـردات الـيت يرغـب الباحـث يف الوصـول إليهـا

   .)٢(وضوعاملً نظرا حلساسية ،أنسب العينات للدراسة احلالية
بات  صــعوحيــث واجهــت املــستطاع ر هــذه العينــة قــدطريقــةوقــد قامــت الباحثــة بتطبيــق   

 أو قبــول ،ردات جديــدةيف الوصــول إىل مفــ عــدم التعــاون مــن بعــض مفــردات العينــة منهــا
 وقـد . بنفـسها أخـرىمما جعلها ختتار عدة مفردات ،إلجراء املقابلةتلك املفردات اجلديدة 

للوصـــول إىل الطالبـــات لكنهـــا مل اســتعانت كـــذلك مبكاتـــب التوجيـــه واإلرشــاد يف اجلامعـــة 
  .هناقابلة واحدة مع إحدتتمكن إال من جراء م

 نـوع املـنهج الـذي اعتمـده الباحـث يف حيكمهـا الباحث يف حتديد حجم العينة ن رغبةإ   
 والـيت .ن منهج دراسة احلالة من املناهج اليت تنضوي حتت الدراسات الكيفيةإإذ ، دراسته

  ممـاانـات يف مجـع البيا لتعمقهـً؛ نظـرا الدراسـات الكميـةأقـل مـنيكون فيها عدد املبحوثني 
نتيجـة للجهـد الكبـري الـذي سـبيذل  أعـداد كبـرية أمـر يف غايـة الـصعوبة  علىاتطبيقهجيعل 

 ملوضـوع الكيفينصب على اجلانب ي فمنهج دراسة احلالة َومن مث .)٣(  كل واحد منهممع
 اتطالبـــــ) ١٠ (دراســــة احلاليـــــة علـــــى حجـــــم عينـــــة السيقتــــصر لـــــذا ؛ ال الكمـــــيالدراســــة
  . فقطتمسرتجال

  
  :وات الدراسةأد/ ٤
ن دراســـة الـــسلوك املنحـــرف إإذ ، تعتمـــد الدراســـة احلاليـــة علـــى املقابلـــة كـــأداة أساســـية   

                                 
ا يف الدراسات االجتماعية_سعود، الضحيان)١( : القاهرة، هـ١٤٢٠) بدون(ط ، ١٢٦ص، العينات وتطبيقا

 .الثقافة املصرية
 .١٢٦ص، املرجع السابق: ينظر) ٢(
) ١(ط ، ٢٦ص،يف العلوم االجتماعيةملدخل إىل إعداد البحوث والرسائل اجلامعية ا_ عبداهللا، الوليعي: ينظر )٣(

 .مكتبة جرير:  الرياض،هـ١٤٣٣
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السيما وأن جمـال الدراسـة احلاليـة جديـد ، )١(والوقوف على مسبباته حتتاج ملثل هذه األداة
  .)٢(ويصعب على الباحثة اإلملام جبميع حيثيات املوضوع

 المقابلةاتإجراء : 
  :مها ،قابلة على مرحلتنيامل إجراءمت 

  : اخلطوات التاليةحبسبومت ذلك ،  املقابلةدليلإعداد -١
حتديد األهداف من خـالل حتويـل كـل تـساؤل مـن تـساؤالت الدراسـة إىل عـدة أهـداف -أ
  .)٣(َمن مث صياغة تلك األهداف على هيئة تساؤالتو

واضــح وترتيبهــا مــع ســلوب أاملقابلــة وحماولــة صــياغة األســئلة ب دليــلالبــدء يف تــصميم -ب
  .)٤(مراعاة تسلسلها وترابطها

إجراء دراسة أوليـة علـى الـدليل والتأكـد مـن مواءمـة األسـئلة للفئـة الـيت سـيجرى عليهـا -ج
 ، ئـــة تتفـــق مـــع عينـــة البحـــث يف الـــسماتاملقابلـــة عـــن طريـــق إجـــراء مقابلـــة جتريبيـــة علـــى ف

ه علــى إجــراء الوقــت ذاتــللتأكــد مــن ســالمة أســلوب صــياغة األســئلة وتــدريب الباحثــة يف 
 أعـضاء هيئـة التـدريس املتخصـصني  بعض على من قبل ذلكمت عرضهاكما ،)٥(املقابالت

  . ألهداف الدراسةالدليل ومدى حتقيقهالستطالع آرائهم حول 
  .)٦(إجراء املقابلة وتسجيلها كتابة -٢
  

                                 
 =،م٢٠٠٨) ٥(ط ، ١٦٤ص، عيطرق البحث االجتما_عبداهللا، واخلرجيي، حممد، اجلوهري: ينظر) ١(

  .بدون:القاهرة=
: الرياض، هـ١٤٣١) بدون(ط ، ٣٥٤ص، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية_ صاحل، العساف: ينظر) ٢(

 .دار الزهراء
 .٣٥٥ص، املرجع السابق: ينظر) ٣(
 .مرجع سابق، ٣٣٩ص، رجيواخل، اجلوهري: ينظر) ٤(
 .مرجع سابق، ٣٥٧ص، العساف: ينظر) ٥(
  :ًينظر كال من) ٦(

  .٣٥٩-٣٥٨ص، املرجع السابق-١     
  .مرجع سابق، ٣٤٣-٣٤١ص ، اجلوهري-٢     

 

 



 ٦١

  :أسلوب تحليل البيانات/ ٥
  بياناته بأســــــلوبلة وهذا املنهج يتم حتليل تعتمد الدراسة احلالية على منهج دراسة احلا  

 هــا وفــقتبت وروصــنفتها الباحثــة فيــه جبمــع البيانــات عــن طريــق املقابلــة قامــتحيــث  ،كيفــي
  . النتائج األخريةحللتها وتوصلت من خالهلا إىل َ ومن مثتصنيف مالئم
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  المبحث الثاني
  تحليل بيانات الدراسة 

  
  :ولالمطلب األ

  :تحليلي للحاالتملخص 
تكمن أمهية عرض امللخص التحليلي للحاالت والذي يطرح فيه نبذة تعريفية عامة    

 وطرق عالج مبفردهارتجال كل حالة وخمتصرة عن كل حالة يف اإلطالع على أسباب اس
 بغية الوصول إىل نظرة أكثر مشولية يف حتليل ؛ من وجهة نظرها وموقفها جتاههاالسرتجال

 الميكن حتليلها إال عن طريق تفكيك مركبةن الظاهرة إ إذ ،أسباب وسبل عالج الظاهرة
  :وفيما يلي عرض هلذه احلاالت. عناصرها ومعرفتها

  
 الحالة األولى: 
  :البيانات األولية للحالة -

  ٢/١جدول 
  البيانات األولية للحالة األوىل

 العمر
الحالة 

  سريةالحالة األ المستوى التخصص االجتماعية
المستوى 
 االقتصادي

 الرابع أصول دين عزباء ٢٢
الوالدان على 

قيد احلياة وغري 
نيمنفصل  

 مرتفع

  
  :بداية استرجال الحالة وأسبابه -

ا مل تدعم بالسلوك    بدأت فكرة االسرتجال تراود الفتاة يف املرحلة الثانوية بيد أ
  . االسرتجايل إال يف املرحلة اجلامعية

  :لداعية لذلك فهي تتلخص فيما يلي  أما األسباب ا
حيث وصفت الفتاة ،  خلل التنشئة األسرية والذي كان من صوره التفرقة بني األوالد- ١
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 وهذا األمر أنتج لدى الفتاة انطباع سيء .»توجد تفرقة وتضايقين«:تعامل والديها بقوهلا
بة وعليهن مراق، وحقهن مهضوم، حول جنس اإلناث إذ ترى أن حريتهن حمصورة

ن خيتلف عن الذكور، شديدة   . وعقا
تمع بأنه ينظر للمرأة - ٢ ا الفتاة وجعلتها حتكم على ا  بعض العادات اليت احتكت 

  .وذكرت منها عدم ذكر اسم املرأة أمام الرجال، بدونية
ا تفضل متابعة املسلسالت العاطفية واألفالم ذات - ٣  تأثرها بوسائل اإلعالم حيث أ

  .و تتابع مايستجد يف موضوع االسرتجال.  واإلجراميالطابع املثري
:  غياب األب والذي تعده الفتاة املسؤول األول يف االسرتجال معللة ذلك بقوهلا- ٤
 .» الدافع أن أفعل أي شئ-تقصد غياب األب- فهذا يعطيين  «
 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -

ج املسرتجلة وهي تقوية الوازع الديين حيث الفتاة إىل عدة أمور تسهم يف عال  تشري 
ترى أن أداءها للواجبات الشرعية حيدها من االسرتسال يف السلوك االسرتجايل بنسبة 

كما تؤكد على تأثري األسلوب الوعظي يف النهي عن هذا األمر على الفتيات ،% ٨٠
ا ترى أن االعرتاف بقيمة األنثى وإعطاءه، املسرتجالت يف  ا مكانتهاباإلضافة إىل أ

تمع اليت تعامل املرأة بدونية سيؤثر على املسرتجلة  األسرة وتغيري بعض عادات ا
 . وسيجعلها ترتك االسرتجال

ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرةتنبؤ الفتاة لالسترجال في المستقبل  - ً : 
ا لن تعاجل ابنتها من االسرتجال يف املستقبل   - مسرتجلةفيما لو كانت-   تعتقد الفتاة أ

واه لكن حبدود .  ذكرت من تلك احلدود عدم نومها خارج املنزل،بل سترتكها وفق ما 
ا ستزداد يف حجمها  أما عن توقعها لالسرتجال يف املستقبل كظاهرة فهي ترى أ

  .؛ معللة ذلك مبوافقة من هم يف عمرها على هذا السلوكوستتقدم يف مراحلها
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 الحالة الثانية: 
  : األولية للحالةالبيانات -

  ٢/٢جدول 
 لثانيةالبيانات األولية للحالة ا

 العمر
الحالة 

  سريةالحالة األ المستوى التخصص االجتماعية
المستوى 
 االقتصادي

 الثاين علم نفس عزباء ١٩
تعيش يف دار 

احلضانة 
 االجتماعية

 منخفض

  
 :بداية استرجال الحالة وأسبابه -

ف جلنــسها منـذ مرحلــة الطفولــة وقــد كانــت تــسمع يف   بـدأت الفتــاة تفــضل املظهــر املخــال
ا   .صغرها من قبل الفتيات الصغريات يف الدار من يشبهها بالذكور السيما يف سلوكيا

ـا تـرى إ  أما عن أسباب توجهها لالسرتجال فهي تتلخص يف غياب التنشئة األسرية إذ 
حيـث تقـول ،  لـذلكً تعلـيالرتجال الفتـاة لكنهـا الجتـدأن األسرة هي املسؤول األول يف اس

  .»لكن الأدري ملاذا؟، األهل«:
 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -

ا شعرت بأثر أدائها إ  بينت الفتاة أمهية الوازع الديين يف معاجلة االسرتجال إذ 
، %٩٠ يف سلوكها االسرتجايل بنسبة للواجبات الشرعية يف منعها من االسرتسال

كما أشارت إىل أمهية التنشئة ، اب الوعظي للمسرتجالت بالقويووصفت أثر اخلط
م «: األسرية وأثر التوجيه على املسرتجلة حيث تقول  اليوجد توجيه من الدار جمرد أ

 وترى بأن إعطاء الفتاة مكانتها .»مينعوين من شراء املالبس الوالدية وقت التسوق فقط
ا تعتقد بأن تغري بعض العادات اليت تعامل  كم،يف األسرة سيسهم يف اعتزازها بأنوثتها

وتتفق الفتاة يف مدى فاعلية عقوبة إخراج ، املرأة بدونية سيؤثر يف ترك الفتاة لالسرتجال
، املسرتجلة من املكان الذي متارس يف االسرتجال وترى بأنه يفيد يف ترك هذا السلوك

 . يعد من احللول الثانوية هلذه الظاهرةوأن إجياد األنشطة الرتبوية والرتفيهية املناسبة للفتاة 
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ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل - ً : 
ا ستعاجل ابنتها   وذلك بسبب النظرة السيئة -فيما لو كانت مسرتجلة-  تتوقع الفتاة أ

تمع جراء اسرتجاهلا االسرتجال يف  أما فيما يتعلق بظاهرة ،اليت ستلحق ابنتها من قبل ا
ا ستنقص بسبب الوازع الديين عند الفتيات   .املستقبل فهي تظن بأ

  
 الحالة الثالثة: 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/٣جدول 
  الثالثةالبيانات األولية للحالة 

 العمر
الحالة 

  سريةالحالة األ المستوى التخصص االجتماعية
المستوى 
 االقتصادي

مساخلا لغة إجنليزية عزباء ٢٠  منذ متوىفالوالد  
 عشر سنوات

 متوسط

  
 :بداية استرجال الحالة وأسبابه -
ويأيت ذلك من جراء التنشئة ، بدأ ميل الفتاة للمظهر االسرتجايل منذ مرحلة الطفولة  

م ساألسرية اليت تعرضت هلا الفتاة إذ أنتجت هلا مفاهيم مغلوطة حول جنسها جعلتها ت
 بينما تصف »ن صغرية واليتقبلن اآلراء األخرىاإلناث عقوهل«:بنات جنسها بقوهلا

وليست التنشئة األسرية هي املؤثر الوحيد على هذه . الذكور على العكس من ذلك
 بل هناك بعض األسباب األخرى اليت أذكت االسرتجال لديها - وإن كان األبرز-  الفتاة
بربامج اإلجرام سواء التأثر بوسائل اإلعالم حيث أن الفتاة تفضل متابعة ما يتعلق : وهي

ًماكان منها واقعيا موثق ً أو خياليا ممثالاً بل إن لديها مجلة من املعلومات حول بعض ، ً
اجلماعات املسرتجلة يف بعض وسائل اإلعالم وتؤكد على دور مثل هذه اجلماعات يف 

تمع وتؤيد القول بدونية نظرت. اسرتجال الفتيات ه كما حتمل الفتاة نظرة سلبية حول ا
للمرأة مستشهدة على ذلك ببعض املمارسات والعادات لدى بعض األسر يف الرتبية 

وميكن اختزال تلك .  حماسبة اإلناث على اخلروج من املنزل أكثر من الذكور،ومنها

 



 ٦٦

األسباب مبا أشارت إليه الفتاة من أن املسؤول األول يف االسرتجال هو الفتاة نفسها 
  .  نظار وإما لشهوة التقليد فقطفهي تسرتجل إما لتكون حمط األ

 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -
أحملت الفتاة إىل أمهية تقوية الوازع الديين يف معاجلة االسرتجال من خالل تأكيدها على    

ودور أداء الواجبات الشرعية ، تأثري اخلطاب الوعظي على املسرتجالت بشكل عام
سها من خالل منعها من االسرتسال يف السلوك بشكل خاص والذي أدركته على نف

كما أكدت على دور تغيري بعض العادات اليت تعامل املرأة ، %٩٠االسرتجايل بنسبة 
يف حني مل تعمم أمهية االعرتاف مبكانة الفتاة يف األسرة ، بدونية وأثره يف ترك االسرتجال

ا على األسر اليت حتط من قدرها اعلية إجياد األنشطة كما قصرت ف، كعالج بل حصر
  .الرتبوية والرتفيهية يف معاجلة االسرتجال على بعض احلاالت دون األخرى

ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة  تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل- ً :  
ا لن تسمح البنتها باالستمرار يف سلوك االسرتجال  الفتاة رىت   فيما  -يف املستقبل أ

  .» ألجل أال تكون شاذة خمالفة للفطرة«:عللة ذلك بقوهلا م- لو كانت مسرتجلة
ا ستنقص ا ،   أما من ناحية رأيها لالسرتجال كظاهرة يف املستقبل فهي تعتقد بأ أل

مؤكدة على أن النماذج االسرتجالية املوجودة يف ، جمرد ظاهرة هلا وقت حمدد وستنتهي
 . هذا الوقت ماهي إال صور للتقليد األعمى

 الرابعةالحالة : 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/٤جدول 
 الرابعةالبيانات األولية للحالة 

  سريةالحالة األ المستوى التخصص الحالة االجتماعية العمر
المستوى 
 االقتصادي

 الرابع لغة إجنليزية عزباء ٢٠

الوالدان منفصالن 
ا والفتاة تعيش مع والد

منذ أن كانت يف الصف 
بتدائيالثالث اال  

 مرتفع
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 :بداية استرجال الحالة وأسبابه -
   ظهرت مالمح االسرتجال على الفتاة منذ مرحلة الطفولة لكن مل تكتمل صـورته إال يف 

  .املرحلة املتوسطة واليت بدأت فيها الفتاة بتغيري لباسها األنثوي
 متثلـت    أما عن أسباب هذا التوجه فأبرزها التنشئة األسـرية الـيت تعرضـت هلـا الفتـاة والـيت

 يف اهلويـة ًايف ضعف التوجيه هلا نتيجة اختالل األدوار بني األم واألب مما أنتج هلـا اضـطراب
، ازدادت حدته يف مرحلة املراهقة بسبب غض الطرف عن نوع اللبـاس الـذي ختتـاره الفتـاة

كمـا أنــتج هلــا نظـرة ســلبية جتــاه قيمــة أنوثتهـا جعلهــا تؤكــد علــى عمـق التــأثري الــسليب الــذي 
يلـي هـذا الـسبب تأثرهـا بالثقافـة . لفه احلط من قيمـة األنثـى يف توجههـا حنـو االسـرتجالخي

  .الغربية واملتمثلة يف تفضليها لألفالم األجنبية جبميع أنواعها
 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -

ـــا     نبهــت الفتـــاة علــى عظـــم دور الــوازع الـــديين يف معاجلــة هـــذه الظــاهرة مـــن خــالل بيا
 لكنهــا ترجــع عــدم ،لتــأثري اخلطــاب الــوعظي يف النهــي عــن هــذا األمــر علــى املــسرتجالت

ا شـعرت بـأثر الـوازع الـديين علـى ، استمرارية هذا التأثر لعدم رغبة الفتاة يف التغيري مبينة أ
ــــذي حــــدها مــــن االســــتمرار يف مزالــــق  ــــات الــــشرعية وال نفــــسها مــــن خــــالل أدائهــــا للواجب

أمــا بالنــسبة لــبعض العالجــات األخــرى كتغيــري بعــض %. ٧٠ة االســرتجال األخــرى بنــسب
ـا عالجـات جزئيـة أو  ـا تـرى بأ العـادات الـيت تعامـل املـرأة بدونيـة أو الـربامج اإلعالميـة فإ

  .بسيطة قد تساهم يف عالج بعض املسرتجالت دون األخريات
ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة  تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل-  ً:   

   شــددت الفتــاة علــى حرصــها يف معاجلــة ابنتهــا مــن االســرتجال يف املــستقبل مــن خــالل 
 ســأمنعها مــن شــراء «: اخلطــوات الــيت ســتتخذها جتــاه ابنتهــا والــيت عــربت عــن أوهلــا بقــول

ـم وقـد بينـت أن الـسبب وراء حرصـها يف ،  »...مالبس الرجال وقصات الشعر اخلاصـة 
  . عة اإلسالميةعالج ابنتها هو خمالفته للشري

ا ستنقص نتيجة الحنصارها يف دائرة ،    أما تنبؤها هلذه الظاهرة يف املستقبل فهي ترى بأ
  .ا أمر خرج ومل يعد يلفت األنظار إليهإفعلها املشتق منها إذ 
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 الحالة الخامسة: 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/٥جدول 
 خلامسةالبيانات األولية للحالة ا

 العمر
 الحالة

  سريةالحالة األ المستوى التخصص االجتماعية
المستوى 
 االقتصادي

الوالدان على قيد  السادس لغة إجنليزية عزباء ٢٤
لنياحلياة وغري منفص  

 مرتفع

  
 :بداية استرجال الحالة وأسبابه -

ـا تعـاين مـن اضـطراب يف اهلويـة إ  بدأ ميل الفتـاة حنـو االسـرتجال منـذ مرحلـة الطفولـة إذ 
 ويعـود ســبب ذلـك إىل خلـل التنــشئة األسـرية والـذي عدتــه الفتـاة املــسؤول األول ،اجلنـسية

ـا تفـضل متابعـة إكمـا يظهـر عليهـا مـدى تأثرهـا بالثقافـة الغربيـة إذ ، عن اسرتجال األنثى
  .األفالم األجنبية وتؤكد على دور اإلعالم ومشاهريه يف اسرتجال الفتيات

 :لةطرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحا -
   تشري الفتاة إىل أمهية الوازع الديين ودوره يف عـالج االسـرتجال مـن خـالل تلمـسها ألثـر 
أدائهــا للواجبــات الــشرعية والــذي حــد مــن اســتمرار تقــدمها يف مراحــل االســرتجال بنــسبة 

كما أوضحت رجع صدى اخلطاب الوعظي علـى املـسرتجالت ومـدى ، %٨٠تصل إىل 
ــا تــرى أمهيــة إعطــاء الفتــاة قــدرها ومكانتهــا يف األســرة وأن باإلضــافة إىل أ. تــأثريه علــيهن

ا ، ذلـك ســيؤثر علـى تركهــا لالسـرتجال بنــسبة كبـرية أمــا بالنـسبة للحلــول الثانويـة الــيت أيــد
لعــالج هــذه املــشكلة فهــي إجيــاد األنــشطة الرتبويــة والرتفيهيــة املناســبة للفتــاة لــشغل وقــت 

  .فراغها
ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرةلمستقبل  تنبؤ الحالة لالسترجال في ا- ً :  

ــا ســتعاجل ابنتهــا يف املــستقبل   وتعلــل اعتقادهــا ذلــك -حــال اســرتجاهلا-   تعتقــد الفتــاة أ
  . متخذة يف ذلك عدة خطوات أبرزها احلوار»ألن وضعها خاطئ بشكل عام«:بقوهلا 

ـــا أو نقـــصها    أمـــا عـــن رؤيتهـــا هلـــذه الظـــاهرة يف املـــستقبل فهـــي مـــشروطة إذ قرنـــت ز ياد
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  . صحيحبوجود التوعية من عدمه حبيث كلما زاد الوعي عنها كلما قل حجمها والعكس
  
 الحالة السادسة: 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/٦جدول 
 السادسةالبيانات األولية للحالة 

 العمر
الحالة 

  سريةالحالة األ المستوى التخصص االجتماعية
المستوى 
 االقتصادي

غة إجنليزيةل عزباء ١٩  األول 
الوالدان على قيد 

احلياة وغري 
 منفصلني

 مرتفع

  
  : بداية استرجال الحالة وأسبابه-

والشــك أن التنــشئة األســرية ،    تعــد مرحلــة الطفولــة هــي منطلــق االســرتجال لــدى الفتــاة
ا ًور األسرة يف التوجيـه كـان ظـاهرن غياب دإكان هلا األثر األكرب يف بدايته واستمراره؛ إذ 

، » الوالدان راضـيان عـن مظهـري«: حيث تصف الفتاة موقف والديها عن مظهرها بقوهلا
ـا فـرتة املراهقـة-األمر الذي جعلها تعتقد أن االسرتجال له فرتة معينة  وسـينتهي؛ -وتعين 

ــا تــرى بــأن املــسؤول  واعتقادهــا هــذا يلمــح إىل انتهاجهــا مــنهج مواكبــة العــصر الســيما وأ
      . » فهــي تتبــع املوضــة «: الفتــاة هــي الفتــاة نفــسها معللــة ذلــك بقوهلــااألول عــن اســرتجال

ــا حتــصر دور تقليــد بعــض مــشاهري اإلعــالم يف املراحــل الــيت تــسبق اجلامعــة ممــا يــشري  بــل إ
بــل إن أثــر اإلعــالم يــربز إذا ألقــي النظــر علــى . إىل أثــر اإلعــالم عليهــا منــذ تلــك املراحــل

 للجنـسني خمتلـة ًا وأدواراًوهـي األفـالم الكرتونيـة والـيت حتمـل قيمـالربامج اليت تفضلها الفتاة 
تمــع بأنــه ينظــر للمــرأة بدونيــة مستــشهدة علــى ذلــك مبثــال  وخمتلطــة جعلهــا حتكــم علــى ا

  .التشديد عليها يف خروجها من املنزل
 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -

وقــد بينــت الفتــاة ذلــك أثنــاء ، الســرتجال   يعــد تقويــة الــوازع الــديين مــن أقــوى عالجــات ا
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حـــديثها عـــن أثـــر أدائهـــا للواجبـــات الـــشرعية يف منعهـــا مـــن التقـــدم يف مراحـــل االســـرتجال 
أمـــا مـــايتعلق باملـــستوى العـــام فقـــد أوضـــحت تـــأثري اخلطـــاب ، %٧٠والـــذي قيمتـــه بنـــسبة 

هـن الـوعظي يف النهـي عـن هـذا األمـر علـى املـسرتجالت والـذي يف حقيقتـه يـستنهض وازع
كمـا أشـارت إىل أمهيـة تغيـري بعـض العـادات الـيت تعامـل املـرأة بدونيـة وأثـره يف تـرك ، الـديين

يف حـني خيتلـف تأكيـدها ، وتؤيد القول مبـسامهة اإلعـالم يف عـالج هـذا األمـر، االسرتجال
علــــى مــــدى فاعليــــة العالجــــات األخــــرى مثــــل إخــــراج الفتــــاة مــــن البيئــــة الــــيت متــــارس فيهــــا 

د األنشطة الرتبوية والرتفيهيـة لـشغل وقـت فـراغ املـسرتجالت إذ تـرى بـأن وإجيا، االسرتجال
األمر األول قد يفيد يف العالج بنسبة قليلـة يف حـني أن احلـل الثـاين يعـد عـالج ثـانوي قـد 

  .يصلح لفئة من املسرتجالت دون األخرى
ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل - ً:  

 يف املـستقبل وذلـك لقناعتهـا بـأن -فيما لو كانت مسرتجلة- الفتاة عالج ابنتها    ترفض
وقرارهـــا هـــذا انـــسحب علـــى . الفتـــاة ســـتعود لطبيعتهـــا األنثويـــة فـــور انتهـــاء مرحلـــة املراهقـــة

ــا ســتزداد  وتعلــل ذلــك بتحقيــق ،رؤيتهــا هلــذه الظــاهرة يف املــستقبل حيــث حتكــم عليهــا بأ
  .مواكبة العصر

  
 ابعةالحالة الس: 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/٧جدول 
 السابعةالبيانات األولية للحالة 

 العمر
الحالة 

  سريةالحالة األ المستوى التخصص االجتماعية
المستوى 
 االقتصادي

 الثامن لغة عربية عزباء ٢٢
الوالدان على 

قيد احلياة وغري 
 منفصلني

 مرتفع

  
  

 



 ٧١

  : بداية استرجال الحالة وأسبابه-
ـــة لكنهـــا مل تظهـــر بـــصورة    انبث ـــاة منـــذ مرحلـــة الطفول قـــت مظـــاهر االســـرتجال لـــدى الفت

ًمتكاملة إال يف املرحلة اجلامعية واليت بدا فيها اللباس االسرتجايل معلما بارزا على الفتاة ً.  
ويرجــع هــذا التحــول إىل التنــشئة األســرية الــيت تعرضــت هلــا الفتــاة والــيت عــربت عــن جانــب 

فالتفرقــة ، »والوالــد علــى العكــس، ة أكثــر شــدة معنــا خبــالف األوالد الوالــد«: منهــا بقــول
ـــا مـــن  بـــني األوالد والـــيت تعطـــي هلـــم مفـــاهيم غـــري مباشـــرة حـــول قيمـــة جنـــسهم الشـــك أ

والـــدليل علـــى ذلــك مـــا عـــربت عنـــه الفتـــاة بوصـــفها لنظـــرة ، األســباب القويـــة واملـــؤثرة فـــيهم
تمع للمرأة بالدونية مستشهدة على ذلك مبنعه   .ا من دخول قسم التمريضا

 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -
ـــوازع الـــديين يف عـــالج االســـرتجال مـــن خـــالل      أبانـــت الفتـــاة عـــن مـــدى أمهيـــة تقويـــة ال

استــشعارها ألثــر أدائهــا للواجبــات الــشرعية والــذي حــد مــن اســتمرارها يف :  األول،أمــرين
ــــــ، %٨٥مراحــــــل االســــــرتجال املتقدمــــــة بنــــــسبة   تــــــأثري اخلطــــــاب الــــــوعظي علــــــى :اينوالث

أما بالنـسبة للعالجـات األخـرى  فمنهـا مـا أكـدت علـى جـدواه . املسرتجالت بشكل عام
كـــــذلك ، كإعطـــــاء الفتـــــاة مكانتهـــــا يف األســـــرة ومـــــا ســـــيرتتب عليـــــه مـــــن اعتـــــزاز باألنوثـــــة

يف حــني أن بعــضها اآلخــر مل تؤكــد علــى قــوة ، إســهامات وســائل اإلعــالم بــبعض الــربامج
 وإجياد األنـشطة الرتبويـة والرتفيهيـة املناسـبة ،ه كتغيري العادات اليت تعامل املرأة بدونيةفاعليت

  .للفتيات لشغل أوقات فراغهن
ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل - ً:  

مبينـــة أن هـــذا ، ًجلـــة ابنتهــا مـــن االســـرتجال مــستقبال  أكــدت الفتـــاة علــى حرصـــها يف معا
املــسؤولية الــيت حتملهــا : والثــاين،  للــشريعة اإلســالميةتــهخمالف: األول، التأكيــد جــاء ألمــرين

ًمتخذة من النصيحة وتعزيز األنوثة يف ابنتها منهجا عالجيا. كأم ً.  
ــا ســتزداد وتعلــل ذلــك    أمــا بالنــسبة الستــشرافها هلــذه الظــاهرة يف املــستقبل فهــي تــرى بأ

  .  بضيق حجم التوعية هلذه الفئة
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 الحالة الثامنة: 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/٨جدول 
 لثامنةالبيانات األولية للحالة ا

 العمر
الحالة 

  سريةالحالة األ المستوى التخصص االجتماعية
المستوى 
 االقتصادي

 الثاين لغة عربية عزباء ١٩
الوالدان على 

قيد احلياة وغري 
 منفصلني

 مرتفع

  
  :بابهبداية استرجال الحالة وأس -

ويعـود ،    تذكر الفتاة بأنه يف الصف الثاين ثانوي بـدأ ميلهـا للـسلوك واملظهـر االسـرتجايل
والــيت كـان مــن صـورها التفرقــة يف التعامـل بــني ، الـسبب يف ذلــك إىل خلـل التنــشئة األسـرية

ًاجلنــسني حيــث كونــت لــدى الفتــاة أفكــارا ســلبية جتــاه قيمــة أنوثتهــا كــشفت عنهــا بعــض 
ــــا ــــا حتمــــل األســــرة ، » لــــو كــــان األمــــر يف يــــدي لغــــريت جنــــسي«: وهلــــاكق، عبارا بــــل إ

 الفتـاة علـى حـسب تربيـة «: املسؤولية العظمى يف اسرتجال أي فتاة معربة عن ذلك بقول
 مؤكــــــدة يف ذلــــــك علــــــى خطــــــورة احلرمــــــان العــــــاطفي وأثــــــره يف ،»أهلهــــــا وتعــــــاملهم معهــــــا

  . االسرتجال
 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -

أثنــاء كالمهــا حــول ،    كــشفت الفتــاة عــن دور تقويــة الــوازع الــديين يف عــالج االســرتجال
 يف منعها من االسرتسال يف مراحل االسـرتجال أسهمأثر أدائها للواجبات الشرعية والذي 

واالعـرتاف مبكانتهـا كما أكدت وبشدة علـى تعزيـز قيمـة األنوثـة يف الفتـاة ، %٧٥بنسبة 
أمهيــــة تغيــــري العــــادات الــــيت تعاملهــــا بدونيــــة وفاعليــــة هــــذه األمــــور يف عــــالج و، يف األســــرة
 أما عن رأيها يف وسائل اإلعالم جتاه عالج هذه الفئـة فقـد أشـادت مبـا يطـرح .االسرتجال

كما أشارت إىل أن بعـض العالجـات قـد يكـون . فيها اآلن دون ماكانت عليه يف السابق
 كــإخراج الفتــاة مــن ، علــى فئــة مــن املــسرتجالت دون األخريــاتًاحها كعــالج مقــصورصــال
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 بنــــوع مــــايطرح يف هــــذا اً وقــــد يكــــون بعــــضها متعلقــــ،املكــــان الــــذي متــــارس يف االســــرتجال
  .العالج كاألنشطة الرتبوية والرتفيهية

ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل - ً:  
،  يف املـــستقبل-فيمــا لــو كانـــت مــسرتجلة -لفتــاة عـــن عزمهــا يف عــالج ابنتهـــا    أبــدت ا

النظـرة : واآلخـر، خوفها من وقوع العقوبة علـى ابنتهـا يـوم القيامـة: وذلك لسببني، أحدمها
تمع   . السلبية اليت قد تلحق ابنتها من قبل ا

ا لالسرتجال كظاهرة يف املستقبل فهي ترى بأ ا ستزداد نتيجـة لفتهـا    أما مايتعلق بنظر
  .ولقرب عالمات الساعة، ألنظار الفتيات

  
 الحالة التاسعة: 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/٩جدول 
 تاسعةالبيانات األولية للحالة ال

 العمر
الحالة 

 االجتماعية
  سريةالحالة األ المستوى التخصص

المستوى 
 االقتصادي

األول من السنة  لغة إجنليزية عزباء ٢٠
حضرييةالت  

الوالدان على 
قيد احلياة وغري 

 منفصلني
 مرتفع

  
  :بداية استرجال الحالة وأسبابه -

بيـد أن هـذا األمـر انقطـع ملـدة ،   تعد مرحلة الطفولة هي بداية ميل الفتاة حنو االسـرتجال
أمــا عــن أســباب ذلــك فتــتلخص يف . ثــالث ســنوات مث عــاد مــرة أخــرى يف املرحلــة الثانويــة

التفرقــة بــني اجلنــسني والــيت عــربت عنهــا : ومنهــا،  خلــل التنــشئة األســرية:األول، عــدة أمــور
: كمـا أن منهـا، » الوالدة متيل لألوالد بـشكل واضـح والوالـد علـى العكـس«: الفتاة بقول

حيــث تـذكر الفتـاة أن والــدها مل يوجههـا علـى مظهرهــا املـسرتجل إال مــرة ، ضـعف التوجيـه
ائل اإلعـالم والـذي ظهـر مـن خـالل تفـضيلها لألفـالم تأثرها بوسـ: أما األمر الثاين. واحدة
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فهــو ماأكــدت عليــه الفتــاة بأنــه املــسؤول األول عــن : أمــا الثالــث. ذات الطــابع اإلجرامــي
  .اسرتجال الفتيات وهو قناعة الفتاة نفسها

 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -
حيث شعرت ، لوازع الديين  حصرت الفتاة عالج االسرتجال على أمر واحد وهو تقوية ا

بأثره عليها من خالل أدائها للواجبات الشرعية والذي ساعد يف منعها مـن االسرتسـال يف 
  %.٩٥مراحل االسرتجال املتقدمة بنسبة 

ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل - ً:  
معللة ذلك حبرمـة ،  املستقبل  كشفت الفتاة عن عزمها يف عالج ابنتها من االسرتجال يف

ومبينــــة يف ذات الوقــــت بــــأن منهجهــــا يف العــــالج ، هــــذا الــــسلوك يف الــــشريعة اإلســــالمية
  .سيقتصر على النصيحة

ـا سـتنقص وذلـك النتهـاء وقتهـا ،    أما عن رؤيتها هلذه الظاهرة يف املستقبل فهي ترى بأ
  .فهي عبارة عن منط ظهر ملواكبة العصر وسينتهي

  
  العاشرةالحالة: 
 :البيانات األولية للحالة -

  ٢/١٠جدول 
 لعاشرةالبيانات األولية للحالة ا

  سريةالحالة األ المستوى التخصص الحالة االجتماعية العمر
المستوى 
 االقتصادي

 الثالث لغة عربية عزباء ٢٢
الوالد متوىف منذ أن 

كانت الفتاة يف 
 الصف الثاين متوسط

 متوسط

  
  : وأسبابهبداية استرجال الحالة -

: وذلــك لعــدة أمــور منهــا،    ظهــرت علــى الفتــاة مظــاهر االســرتجال يف املرحلــة املتوســطة
ــا تفـضل متابعــة األفــالم إ إذ ،وسـائل اإلعــالم والــيت كـان هلــا دور كبــري يف اسـرتجال الفتــاة
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ـا تعطـي الفتـاة جـسارة حـول مـا ترغـب أن تفعلـه ، ذات الطابع املخيف واليت الشك يف أ
ًسبها أيـــضا قـــيم بعـــض أبطـــال ذلـــك الفـــيلم الـــذين هـــم يف الغالـــب مـــن جـــنس بـــل قـــد تكـــ

. وتؤكــد يف ذات الوقــت علــى دور التقليــد ملــشاهري اإلعــالم يف اســرتجال الفتيــات، الــذكور
ـــاة إذ   ، ن غيـــاب التوجيـــهإويقـــع علـــى التنـــشئة األســـرية كـــذلك دور بـــارز يف اســـرتجال الفت

ا جتـاه مظهرهـاوالذي أشارت إليـه الفتـاة أثنـاء حـديثها   يـشري إىل اخللـل ،عـن موقـف والـد
ا مل تنـــصحها إال يف املرحلـــة اجلامعيـــة،الكبـــري يف التنـــشئة  ،  حيـــث تـــذكر الفتـــاة بـــأن والـــد

ولعل غياب األب كان له دور مهم يف هذا األمـر السـيما وأن مظـاهر االسـرتجال ظهـرت 
ــــدها د وترجــــع املــــسؤولية األوىل يف بيــــد أن الفتــــاة تؤكــــ. يف ذات الفــــرتة الــــيت تــــويف فيهــــا وال

مـــــن تتــــذرع بتأثرهــــا بـــــاألمور اســــرتجال الفتيــــات إىل الفتــــاة نفـــــسها معاتبــــة يف ذلــــك كــــل 
  .كاليت تلقي بالالئمة على تربيتها مع الذكور، األخرى

 :طرق عالج االسترجال من وجهة نظر الحالة -
ك أثناء حديثها عن    أظهرت الفتاة دور تقوية الوازع الديين يف معاجلة االسرتجال وذل

تأثرها بأداء الواجبات الشرعية والذي حد من اسرتساهلا يف مراحل االسرتجال بنسبة 
ًبل قد أبانت أيضا عن دوره بصورة عامة من خالل ذكرها لتأثري ، %٩٠تصل إىل 

ّكما نوهت عن دور اإلعالم يف . اخلطاب الوعظي على الفتيات املسرتجالت كافة
ا عدت األخري من احللول غري املعاجلة وكذلك إجيا د األنشطة الرتبوية والرتفيهية غري أ

 .األساسية
ًباعتباره سلوكا فرديا وظاهرة تنبؤ الحالة لالسترجال في المستقبل  - ً:  

   أبـــدت الفتـــاة رغبتهـــا يف عـــالج ابنتهـــا إن كانـــت مـــسرتجلة يف املـــستقبل وذلـــك خلوفهـــا 
تمع السلبية: واآلخر، احملظور الشرعيالوقوع يف :  أحدمها،على ابنتها من أمرين   .نظرة ا

ـــا هلـــذه الظـــاهرة يف املـــستقبل فهـــي تـــرى ازديادهـــا نتيجـــة ألمـــور متعـــددة ،    أمـــا عـــن قراء
  .ولفت األنظار، والتقليد، مواكبة العصر: وهي

 



 

  :المطلب الثاني
  : أسباب ظاهرة الفتيات المسترجالتتحليل

 ومـن مث اسـتنتاج مـدى قـوة ، واالطـالع علـى إجابـات احلـاالت عليهـا،عـرض أسـئلة الـدليل املتعلقـة باألسـبابالسرتجال إال من خالل  الميكن أن تتبلور أسباب ظاهرة ا  
  :هلذه اخلطواتيلي عرض تطبيقي وفيما .  ومقابلة هذه النتيجة مع النظريات والدراسات السابقة،أو ضعف السبب املطروح

 خصائص الفتيات المسترجالت:   
  احلاالتخصائص : ٢/١١جدول 

رقم 
حاال

 لة
حالة الوالدان   الوسط الذي تعيش فيه الفتاة الحالة االجتماعية العمر المستوى التخصص الدراسي

 الحياتية
حالة الوالدان 

 الزواجية

القريب الذي تسكن معه  
  الفتاة

الفاقدة للوالدين أو أحدهما 
 إما بطالق أو وفاة

بداية السكن مع 
 القريب

ترتيب 
الفتاة في 

 األسرة

جنس من 
 لفتاةقبل ا

جنس 
من 
 بعدها

دخل 
 األسرة

نيغيرمنفصل على قيد الحياة األسرة عزباء ٢٢ الرابع أصول دين ١  مرتفع ذكر ذكر الثالثة / / 
طفولةمنذ ال / / غير موجودين دار الحضانة االجتماعية عزباء ١٩ الثاني علم نفس ٢  منخفض / / / 
ىفالوالد متو األسرة عزباء ٢٠ الخامس لغة إنجليزية ٣ نيغير منفصل   متوسط / ذكر األخيرة قبل عشر سنوات الوالدة 

من الصف الثالث  الوالدة منفصالن على قيد الحياة األسرة عزباء ٢٠ الرابع لغة إنجليزية ٤
 مرتفع ذكر ذكر الثانية اإلبتدائي

نليغير منفص على قيد الحياة األسرة عزباء ٢٤ السادس لغة إنجليزية ٥ ثىأن الثانية / /   مرتفع ذكر 
نيغير منفصل على قيد الحياة األسرة عزباء ١٩ األول لغة إنجليزية ٦  مرتفع ذكر أنثى الثانية / / 
نغير منفصلي على قيد الحياة األسرة عزباء ٢٢ الثامن لغة عربية ٧  مرتفع أنثى ذكر السادسة / / 
نغير منفصلي على قيد الحياة األسرة عزباء ١٩ الثاني لغة عربية ٨  مرتفع أنثى ذكر الخامسة / / 
)تحضيري(أول  لغة إنجليزية ٩ نغير منفصلي على قيد الحياة األسرة عزباء ٢٠   مرتفع أنثى ذكر السابعة / / 

نغير منفصلي الوالد متوفى األسرة عزباء ٢٢ الثالث لغة عربية ١٠ من الصف الثاني  الوالدة 
 متوسط / أنثى األخيرة متوسط

 



 

  :وهي، من خالل اجلدول التايل يتبني عدة أمور
 ممــا يــشري إىل أن الظــاهرة التنحــصر يف قــسم عــن ، تنــوع التخصــصات العلميــة يف العينــة-

  . وإن كانت يف بعض األقسام أكثر من غريها،غريه
ع  إذ إن غالبية العينة جاءت مـن املـستوى الرابـ، الظاهرة يف املستويات األوىلوجود كثرة -

  .فما دونه
 بينما حالة واحد كان عمرهـا أعلـى ،ً عاما)٢٢-١٩( العينة أعمارهم ترتاوح بية أن غال-

  ).هـ١٤٣١، الشهري(و، )هـ١٤٢٩، الراشد( وهذا األمر يتفق مع دراسيت ،من ذلك
ً وهـي تتفــق مــع ماجــاء يف دراســات كــال مــن ، جـاءت كــل العينــة مــن الفتيــات العزبــاوات-
ولعــــل بعـــــض ). هــــــ١٤٣٢، البحــــريي(و، )هـــــ١٤٢٩، الراشـــــد(و، )هـــــ١٤٢٤، الربــــدي(

تمـــع يف التعامـــل هلـــا دور يف ذلـــك إذ قـــد يغـــض الطـــرف عـــن الفتـــاة العزبـــاء يف  عـــادات ا
ا  -غـــري املـــؤثرة يف عرضـــها-بعـــض األســـر عمـــا تفعلـــه ســـواء يف لباســـها أو بعـــض ســـلوكيا

  .خبالف املتزوجة اليت يستنكر منها هذا الفعل بشكل أكرب
  . خبالف حالة واحد تعيش يف دار لأليتام، غاليبة العينة يعشن مع أسرهن أن-
 بينمــا بــاقي احلــاالت يغيــب ، يظهــر علــى غالبيــة العينــة وجــود الوالــدين علــى قيــد احليــاة-

الـشريف ( وهـذا اجلـزء األخـري يتفـق مـع دراسـة ،فيها الوالدين أو الوالـد علـى وجـه اخلـصوص
  ). هـ١٤٣٠

ون فيهمـــا الوالـــدان غـــري منفـــصلني بينمـــا بعـــضها إمـــا أن يكـــون  أن معظـــم احلـــاالت يكـــ-
ما منفصلني   .مما يشري إىل أمهية دور الوالدين يف اسرتجال احلاالت. حاهلما جمهول أو أ

ا-   . أن كل احلاالت اليت فقدت والدها أو كان والديها منفصلني تعيش مع والد
أو كـان والـديها منفـصلني عاشـت مـع الوالـد   أن معظم احلاالت الـيت فقـدت والـديها أو-

ا أو يف الدار منذ مرحلة الطفولة ا منـذ ، والد أما واحدة منها كانت قد عاشت مع والـد
  .مرحلة املراهقة

 وهـــذا فيـــه ، أكثـــر مـــن منتـــصف احلـــاالت تـــرتيبهن يف األســـرة متـــأخر خبـــالف بعـــضهن -
ن الرتتيـب املتــأخر للفتيـات قــد  إذ إ،إشـارة إىل تــأثري التنـشئة األســرية يف اسـرتجال الفتيــات

كالثــاين قــد -والــذي يــسبقه إنــاث  - بينمــا الرتتيــب املتقــدم ،نيــضعف أســلوب املراقبــة هلــ
 وقـــد ،يتــدخل أثــر التنــشئة فيــه مـــن حيــث كــون األســرة يف األغلـــب ترغــب جبــنس الــذكور
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التني ًتـسمح للفتـاة بـبعض املظـاهر االسـرتجالية تعبـريا عـن هـذه الرغبـة السـيما وأن كـال احلـ
  .قد بدت بذرة االسرتجال عندها منذ مرحلة الطفولة) ٦، ٥(
 بـل ، مـن الـذكور أكثـر مـن اإلنـاث احلاالت يكون جنس مـن قبلهـا أو بعـدها معظم أن-

واليوجـد حالـة كانـت بـني وبعضهن اآلخر بني ذكـور ،  منهن يكن بني ذكر وأنثىًاإن كثري
 إىل أثـر االحتكـاك بـاإلخوة الـذكور والـذي ممـا يلمـح، إناث إال احلالة اليت نشأت يف الدار

  .األمر الذي يبني خلل التنشئة األسرية، يوافق ما أثبته باندورا يف نظرية التعلم باملالحظة
 خبـــالف الـــبعض اآلخـــر والـــذي ، أن معظـــم احلـــاالت أســـرهن مـــن ذوات الـــدخل املرتفـــع-

ـــــه املـــــستوى إمـــــا متوســـــط ـــــشهري(ة وهـــــو مـــــايتفق مـــــع دراســـــ، اً أو منخفـــــضًايكـــــون في ، ال
، )هـ١٤٢٤، الربدي( من وخيتلف مع كل، ر املتخنثنييف حديثه عن دخل أس) هـ١٤٣١

وهـذا األمـر ). هــ١٤٣٠، الـصويان(و، )هـ١٤٢٩، الراشد(و، )هــ،١٤٢٥، السمهري( و
  .يشري إىل تأثري عامال الرتف واإلعالم يف اسرتجال احلاالت

  
 خالف ألنوثتك؟في أي مرحلة بدأت تفضلين السلوك والمظهر الم 

،    تـــذكر غالبيـــة احلـــاالت أنـــه بـــدأ يظهـــر عليهـــا مظـــاهر االســـرتجال منـــذ مرحلـــة الطفولـــة
ـــــة احلـــــاالت اختلفـــــت املراحـــــل بـــــني ، ) ٩، ٧، ٦، ٥، ٤، ٣، ٢(كاحلـــــاالت  بينمـــــا بقي

وهــذه النتيجــة تتفــق مــع مــا ذكــر يف نظريــة إريكــسون مــن  .واملتوســطة، والثانويــة، اجلامعيــة
ا املهمــة خلــل عمليــة التنمــيط ،يــة يف مرحلــة املراهقــةظهــور أزمــة اهلو  والــيت مــن أحــد أســبا

بــدأت منــذ طفــوليت «: يف قوهلــا )١(٤اجلنــسي يف مرحلــة الطفولــة ولعــل مــا أشــارت إليــه ح
ـــة التنمـــيط »لكـــن اللبـــاس مل يتغـــري إال يف املرحلـــة املتوســـطة  إشـــارة واضـــحة إىل تـــأثر عملي

  . األسرية يف اسرتجال كثري من احلاالتمما يشري إىل دور التنشئة، اجلنسي
  
   ما انطباعك عن جنس اإلناث والذكور؟ 

الذكور هلم حرية «: ١حيث تقول ح،    جتيب غالبية احلاالت بتميز الذكور عن اإلناث

                                 
وهو ، التحليل مع تغيري يف رقم احلالة اتبعته يف مواضع كثرية من وهذا الرمز، يعين احلالة الرابعة) ٤ح(الرمز   )١(

  .٣٥ص، سلوب اتبعته الدكتورة نورة الصويان أثناء التحليل يف دراستها املذكورة يف الدراسات السابقةأ
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، ٧ وكذلك ح»والمينعون من أي أمر وليسوا حمصورين بأي شئ والعقاب هلم خيتلف
 اإلناث عقوهلن «:  تقول٣ بينما ح»ل شئالذكور أكثر حرية يف ك«:  يقلن٩ح،٨ح

 وعندهم استعداد لسماع والذكور عقوهلم كبرية ... واليتقبلن اآلراء األخرى صغرية
ا ترى تكافؤ اجلنسني؛ أما بعض »اآلراء ما متساويني  «:٥إذ تقول ح، احلاالت فإ أ

 طبقة هلا كل شخص له مميزاته وكل «: تقول٧وح، »اليوجد شئ مييز أحدمها عن اآلخر
ا جتاه الفتيات . »وضعهم متساوي وهو راجع لكل أسرة «أن : ٩وتذكر ح، »عادا

 وتكشف ،وهذه النتيجة تبني مدى تأثر أفكار املسرتجالت جتاه جنسهن وقيمة أنوثتهن
األسرة وأسلوب تربيتها :  األول،عن أسباب نشوء هذه األفكار واليت تتلخص يف سببني

 الفكري الذي يكثر من طرح قضية املساواة بني املرأة والرجل الغزو: والثاين، للفتاة
  . ًوخصوصا يف مسألة احلرية

  
 كيف ترين تعامل الوالدين معك ومع إخوتك؟ 

ا فتقول ح ، ٣   تؤكد كثري من احلاالت على عدل والديها يف التعامل بينها وبني إخو
 احلاالت تؤكد على ؛ يف حني أن بقية» الوضع متساوي بيننا «:١٠ح، ٦ح، ٥ح، ٤ح

 الوالدة «:  تقول٧بينما ح، »توجد تفرقة وتضايقين«: ١وجود تفرقة حيث تقول ح
 أمي تفضل  «:٨وتقول ح، »والوالد على العكس، أكثر شدة معنا خبالف األوالد

 الوالدة متيل لألوالد بشكل  «: تقول٩ وكذلك ح»األوالد بشدة والوالد على العكس
مما يشري إىل أن التفرقة يف التعامل بني اجلنسني قد تكون ، »سواضح والوالد على العك

ًالسيما وأنه يعطي للفتاة أفكارا سلبية غري مباشرة -أحد األسباب يف اسرتجال الفتيات 
ًلكنه اليعد سببا ، )هـ١٤٣٠الصويان ( وهو مايتوافق مع دراسة -جتاه جنسها وقيمته

  .تنشئة األسرية األخرىًبارزا رغم تأثريه إذا ماضم إىل أساليب ال
  
  هل سبق أن طرح عليك في صغرك أو قبل تغيير مظهرك وسلوكك األنثوي

إذا كانت اإلجابة (عبارات تشبهك بالذكور أو أطلق عليك اسم أحد الذكور؟  
 )فممن؟، بنعم
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ن مسعن من يشبههن بالذكور أو يسميهن بامسائهم وذلك كشفت     أغلبية احلاالت أ
نمن قبل أسرهن وأ ن أوصديقا هناك من يشبه  «:ذلك فتقول٢حيث تذكر ح ، قار

  «: تقول٨بينما ح، »سلوكيايت باألوالد منذ صغري وهذا كان من قبل الفتيات يف الدار
كانت ،  نعم«: ٩بينما تقول ح، »من األسرة واألقارب ألين كنت مع إخواين، نعم

؛ أما بعض احلاالت » باسم فهدوأخوايت كانوا يسمونين...سلوكيايت كسلوكيات األوالد
ا نفت هذا األمر م وتؤكد يف الوقت سوهذه النتيجة تتوافق مع ماجاء يف نظرية الو. فإ

واألخرية تتفق مع ماجاء . ذاته على أثر التنشئة األسرية والصديقات يف اسرتجال الفتيات
  ).هـ١٤٢٩، الراشد(و، )هـ١٤٢٤، الربدي( من ليف دراسة ك

  
 هل هي نظرة دونية؟، رة المجتمع للمرأةرأيك في نظ ما 
  ) فما العادات والتقاليد التي تنظر للمرأة بدونية؟،إذا كانت اإلجابة بنعم(

تمع يوجد به من ينظر نظرة دونية ومنهم     ، ليسوا كذلكمن ترى بعض احلاالت أن ا
ر هلا  هناك من ينظ «:٨فتقول ح، لكن يقع االختالف بينهم يف حتديد الفئة األكثر

 توجد هذه النظرة لكن  «:٢ يف حني تقول ح»وهم األكثر، نظرة دونية وهم العوام
بينما . » هناك حاالت نادرة تراها بنظرة دونية« : فتقول٤أما ح، »ليست من اجلميع

تمع للمرأة وقد استدللن يف ذلك على ، تؤكد بعض احلاالت على النظرة الدونية من ا
م يف عدم ذكر اسم املرأة أمام الرجال«وهو:١ حعدة عادات منها ما قالته ، » مثل عادا

لكن . » التشديد يف خروجها من املنزل«وهو: ٦حو، ٣ومنها ما ذكرته كل من ح
وهذا يوضح أن . الصنف الثالث األقل يرى أن النظرة يف هذا الوقت تغريت إىل األفضل

 هلا بدونية قد تكون أحد بعض العادات املخالفة للشريعة واليت تعامل املرأة وتنظر
  . األسباب يف اسرتجال املرأة لكنها ليست الرئيسة

  
 ما البرامج التي تفضلين متابعتها في وسائل اإلعالم؟ 

 ًالكن كثري، ً  تنوعت الربامج اليت تفضلها احلاالت وتعددت فيما بينها واشرتكت أيضا
، ١(ملخيف كاحلاالت امي وامنهن اتفقن على تفضيل الربامج واألفالم ذات الطابع اإلجر
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، )٥، ٤( أما بعض احلاالت فتفضل األفالم األجنبية كحالتني ،)١٠، ٩، ٣، ٢
بينما بعض احلاالت ، )٨، ١ (وبعضهن اآلخر يفضلن املسلسالت العاطفية كحالتني

أما بقية احلاالت فتنوعت الربامج اليت ، )٩، ٨ (تتابع املسلسالت الفكاهية كحالتني
تمعكرب، يفضلنها   . وأفالم الكرتون، والتقنية، واحلوارية، امج اليت تتحدث عن قضايا ا

فعلى سبيل املثال ، وهذا األمر يكشف عن أثر اإلعالم يف صوغ أفكار وقيم الفتيات
األفالم اإلجرامية واملخيفة يف أصلها ختالف طبيعة األنثى وبالتايل فهي تعطي للفتاة نوع 

تمع وعاداتهمن اجلرأة املذمومة يف أدا بل وتستثريها ، ء ماترغبه دون اإللتفات لقيم ا
أما األفالم األجنبية ، لتقليد أبطال تلك األفالم الذين هم يف األغلبية من جنس الذكور

ومناذج ، وأفكار، ومعتقدات، بشكل عام فهي تنقل ثقافة مغايرة تنطوي عليها قيم
 من تأثري تلك املعطيات على الفتيات ختالف ثقافة الفتيات األصلية ومن مث اليستغرب

أما املسلسالت العاطفية فقد مت بيان تأثريها على الفتيات أثناء احلديث عن ، واسرتجاهلن
وهذا يعيد التأكيد على تأثري اإلعالم يف . خلل احملتوى الفكري والقيمي لإلعالم

، لربديا: (  منتيجة تتفق مع ماجاء يف دراسة كلوهذه الن، اسرتجال الفتيات
  ).هـ١٤٣٢، البحريي(و، )هـ١٤٣١، الشهري(و، )هـ١٤٢٩، الراشد(و، )هـ١٤٢٤

  
 هل تتابعين كل ما يتعلق بموضوع االسترجال في وسائل اإلعالم؟ 
 ) فما هي أبرز الوسائل التي تتابعين فيها هذا الموضوع؟،كانت اإلجابة بنعمإذا ( 

ن اليتابعن-باستثناء واحدة-   أوضحت احلاالت  ،  مايستجد يف موضوع االسرتجالأ
لكن يبني عدم مباالة املسرتجالت مبتابعة اجلديد يف ، وهذا األمر اليضعف أثر اإلعالم

  .هذا املوضوع
  
 هل لمحاكاة المشاهير دور في استرجال الفتيات؟ 

، )١٠، ٨، ٥، ٣، ١(   تؤكد أكثر احلاالت على دور التقليد يف االسرتجال كاحلاالت 
، ٢ (اليؤكد ذلك على اجلميع بل يقصرها على فئة أو مرحلة معينة كحالتنيبينما بعضها 

وهذا األمر ). ٩، ٧، ٤(أما بعضها  اآلخر فال يرى جدوى هذا األمر كاحلاالت ، )٦

 



 ٨٢

ويؤكد كذلك على أثر اإلعالم . يتفق مع ماأشار إليه باندورا يف نظريته التعلم باملالحظة
  .وخطورته يف هذه القضية

  في موقف اإلسالم من المرأة؟ما رأيك 
  :٦حيث تقول ح،    أثبتت مجيع احلاالت وسطية اإلسالم يف نظرته للمرأة وتعامله معها

 اإلسالم كرم  «: فتقول٩أما ح، »اإلسالم نظرته وسطية وأعطى املرأة حقوقها كاملة«
يف حني ذكرت ، »املرأة لكن بعض الناس مل يطبقوا تعاليم اإلسالم بشكل صحيح

 أن اإلسالم أعطى املرأة احرتامها وحقها لكن املرأة هي من انتقصت من  «:١٠ح
ن ملوقف اإلسالم من املرأة . »حقها وهذا األمر يفسر عن صفاء فكر احلاالت جتاه نظر

ومن مث يظهر عدم التالزم بني النظرة السلبية ، وعدم محلهن املفاهيم السلبية يف ذلك
  .د االسرتجالملوقف اإلسالم من املرأة ووجو

 
  هل يؤيد الشرع استرجال الفتيات؟ 
 ) فكيف تردين على من يخالفك الرأي في الموضوع؟،إذا كانت إجابتك بنعم(

وهو ماجيلي اجلانب املعريف ،    نفت مجيع احلاالت تأييد الشرع السرتجال املرأة
وة أثر ًويكشف أيضا عن ق، للمسرتجالت جتاه حكم االسرتجال يف الشريعة اإلسالمية

وهو مايتفق مع ماأكده غامن يف نظرية تدهور . ضعف الوازع الديين يف اسرتجال الفتيات
، )هـ١٤٢٤، الربدي: ( منخرجت به دراسة كلما وكذلك مع ، لوكالضابط الديين للس

  ).هـ١٤٣٠، الصويان(و، )هـ١٤٢٥، السمهري(و
  
 ة؟هل ترين أن الحط من قيمة األنثى هو السبب في استرجال الفتا 

بينما بقية ، ً   تنفي كثري من احلاالت أن يكون هذا األمر سببا يف اسرتجال الفتيات
وهذا األمر يشري إىل أن انتقاص ). ٨، ٤، ٢، ١(احلاالت تؤكد على سببيته كاحلاالت 

  .ًقيمة األنثى قد يكون سببا غري رئيس يف اسرتجاهلا
 من المسؤول األول عن استرجال الفتاة؟ ولماذا؟ 

لكـنهن خيـتلفن يف ،  كثري من احلاالت عـن مـسؤولية الفتـاة نفـسها يف االسـرتجالفصحت   
، )١٠، ٩، ٧(تعليـــل ذلـــك إذ إن بعـــضهن يرجعنـــه لقناعـــة الفتـــاة الشخـــصية كاحلـــاالت 
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 تـرى أنـه بـسبب كثـرة ٤بينما ح) ٦، ٣ (وبعضهن اآلخر للتقليد ومواكبة العصر كحالتني
إمــا مــن خــالل غيــاب ، ريين أن األســرة هــي الــسببخمالطــة األوالد؛ أمــا بعــض احلــاالت فــ

ويف ذلك إشارة ). ٨ح، ٥ح(أو أسلوب تربية الوالدين كما بينته ، ١األب كما ذكرت ح
ــــديين ــــشئة ، واضــــحة إىل قــــوة الــــسبب املتعلــــق بالفتــــاة كــــضعف الــــوازع ال يليــــه أســــلوب التن

  .األسرية الذي تعرضت له الفتاة
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  :ينالمطلب الثا
  :تحليل بيانات سبل عالج ظاهرة الفتيات المسترجالت

ت علـــى حتليـــل يتخـــذ حتليـــل ســـبل عـــالج ظـــاهرة االســـرتجال ذات اخلطـــوات الـــيت طبقـــ  
واليت ستكون  ، املراد حتليلهاعلى نوع األسئلة ً وقصراًحتمابيد أن االختالف يقع ، أسبابه

اوفيما يلي عرض هلذه األسئ. من القسم املتعلق بالعالج  :لة وحتليل إلجابا
 
  هل يؤثر أداءك للواجبات الشرعية في الحد من السلوك االسترجالي؟ وما نسبة

 ذلك في نظرك؟ 
   جتمع احلاالت على تأثري أداء الواجبات الشرعية يف احلد من االسرتسال يف مراحل 

، )%٩٥-٩٠(حيث تكثر عند نسبة ، لكن النسب بينهن تتفاوت، االسرتجال املتقدمة
ويتأكد من )%. ٧٥-٧٠(وبعضهن اآلخر ، )%٨٥- ٨٠(بينما بعضها يرتاوح مابني 

وهو ماأكد عليه غامن يف ، خالل هذه النتيجة قوة أثر الوازع الديين يف عالج االسرتجال
  ).هـ١٤٢٥، السمهري(ويتفق كذلك مع دراسة ، نظريته

  
 ؟فهل يكفيك تغيير مظهرك ،لو أردت التحول من سلوك االسترجال 
بينما نفت بعض ، ها بتغيري مظهرها كعالج السرتجاهلاء أظهرت غالبية احلاالت اكتفا  

، بل كل شئ كأسلويب، ال«: ١حيث تقول ح، احلاالت ذلك وبينت السبب يف هذا
 ١٠أما ح، »بل البد من تغيري بعض القناعات،  ال «:٥وتقول ح، »وتفكريي، ولباسي
والشك أن تغيري املظهر من . » حتتاج للتغيريفهناك بعض السلوكيات اليت،  ال «:فتقول

 لكن اليعين هذا االقتصار عليه وإمهال املدخالت ،اخلطوات اجليدة يف عالج االسرتجال
بل قد حتمل بعضهن مثل هذا ، الفكرية اليت وجلت لعقل الفتاة أثناء تغيري لباسها األنثوي

ا فيما سبق كالتنشئة  نتيجة لألسباب اليت،األفكار قبل تغيري لباسها األنثوي  مت بيا
وهو مايكشف عن جهل الكثري من الفتيات بعالج . األسرية وتأثرها بوسائل اإلعالم

  .هذا األمر
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 سلوب الوعظي في النهي عن االسترجال على المسترجالت؟ هل يؤثر األ 
  )فما السبب؟، إذا كانت اإلجابة بال(

ي يف النهي عن االسرتجال على    تؤكد مجيع احلاالت على تأثري األسلوب الوعظ
مما يثبت عظم دور مؤسسات التعليم الدينية بشكل خاص وبعض ، املسرتجالت

تمع األخرى على وجه العموم يف استنهاض الوازع الديين لدى املسرتجالت  مؤسسات ا
  .ومن مث معاجلة االسرتجال

 
 واالعتزاز هل إعطاء الفتاة مكانتها في األسرة يؤثر في السلوك االسترجالي 

 باألنوثة؟
   أيدت كثري من احلاالت أمهية هذا األمر وتأثريه على سلوك الفتاة االسرتجايل واعتزازها 

 جدوى هذا َبينما بعضهن اآلخر مل ير، )٨، ٧ ،٥، ٣، ٢، ١(بأنوثتها كاحلاالت 
ا و. األمر دوره يف وهذه النتيجة تنبئ عن أمهية تعزيز قيمة األنوثة يف الفتاة من قبل أسر

تكشف عن أولوية تغيري الفتاة ألفكارها السلبية جتاه جنسها  كما، معاجلة االسرتجال
  .قبل تغيري مظهرها االسرتجايل

  
 ما موقف والديك من مظهرك؟ 

لكن ترمجة هذا األمر ،    تذكر غالبية احلاالت عدم رضا والديها أو أحدمها عن مظهرها
ًأيب اليعلم أن ماأفعله سلوكا اسرتجاليا  «:١حيث تقول ح، ختتلف من حالة ألخرى ً

فإذا أتى للبيت ، ًفغيابه عن البيت يف السنوات الثالث األخرية أصبح كثريا نتيجة لعمله
أما أمي فهي توجهين وتعاقبين ، فإنه اليعلم عين فلباسي عنده عادي قميص وبنطال

 « :٨بينما تقول ح، »الوالدة وجهتين يف املرحلة اجلامعية«:  فتقول١٠أما ح، »ًمرارا
لكن الوالد يلقي علي جمرد كلمات حتمل املزاح والنقد يف ذات ، الوالدة تنصحين

، ًلكن الوالد اليبدي رأيه ونادرا ماأراه، ً الوالدة كثريا ماتنصحين« :٤وتقول ح، »الوقت
ّ يأتيين توجيه من والدي « : فتقول٧أما  ح، »وقد سبق أن أملح يل إملاحة واحدة فقط

ومن خالل أقوال . ؛ أما بقية احلاالت فتؤكد رضا والديها مبا تفعل»ل قصة شعريحو
ًاحلاالت السابقة يتبني أن التوجيه يكون بارزا يف أغلب صوره من جهة واحدة بينما 
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مما يفسر عن دور األب يف ممانعة ، ً تكون ضعيفة جدا-وهي الوالد-اجلهة األخرى 
وإذا ما .  األركان األساسية يف بناء ثقافة الفتاةالسيما أنه أحد، االسرتجال وعالجه

صرف النظر عن بعض الثغرات املوجودة يف ذلك التوجيه وتوجه تلقاء النتيجة ككل تبني 
إذ إن بعضها ختطئ يف ، أثر إصالح مسار التنشئة األسرية يف معاجلة االسرتجال

  .األسلوب واألخرى ختطئ يف النظرة
  
 فهـل سـيؤثر ذلـك علـى تـرك ،  للمعاملة الدونية للمرأةإذا تغيرت العادات المؤدية

 االسترجال في نظرك؟
   تتفق غالبية احلاالت على تأثري تغري العادات اليت تعامل املرأة بدونية ودوره يف ترك 

ميكن أن  «: ٤حيث تقول ح، لكن بعضهن خيتلفن يف درجة ذلك التأثري، االسرتجال
، ٩، ٥(حلاالت فال ترى تأثري هذا األمر كاحلاالت أما بقية ا، »يؤثر على بعض الفتيات

وهو مايكشف عن أمهية تغيري العادات اليت ختالف الشريعة اإلسالمية يف تعاملها ). ١٠
  . ودوره يف معاجلة االسرتجال-بغض النظر عن مصدرها- مع املرأة 

  
  يفيد في االسترجالهل عقوبة إبعاد المسترجلة من المكان الذي تمارس فيه 

  ؟هذا السلوكك تر
   ترى غالبية احلاالت عدم جدوى العالج الذي يقضي بإبعاد املسرتجلة من املكان 

بينما بعض احلاالت تظن بأن هذا العالج قد يفيد بعض ، الذي متارس فيه االسرتجال
. أما احلالة الباقية فهي تؤيد هذا العالج، )٨، ٦ (الفتيات دون بعضهن اآلخر كحالتني

 ة التضعف هذا العالج أو تقلل من شأنه السيما وقد أمر به الرسول وهذه النتيج
  . لكنها تكشف عن جهل الفتيات بعالج االسرتجال يف السنة النبوية

  
 هل أسهمت وسائل اإلعالم في عالج هذا السلوك أم شجعت عليه؟ 

آلخر بينما بعضهن ا،    تشري كثري من احلاالت إىل مسامهة اإلعالم يف عالج االسرتجال
 بأنه مل يشجع ومل  «:أما إحدى احلاالت فتقول، )٥، ٣ (يرى بأنه شجع عليه كحالتني
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وهذا التباين يف اآلراء اليستنكر إذ إنه راجع إىل نوع الربامج اليت تتابعها . »يعاجل
 حيث إن أغلبية احلاالت اليتابعن مايطرح يف وسائل اإلعالم حول موضوع ،الفتيات

باإلضافة إىل أن رسائل وسائل اإلعالم ليس على ، يف سؤال سابقاالسرتجال كما اتضح 
لذا فإن احلكم ، ًنسق واحد يف الوضوح إذ إن كثريا منها ذات أبعاد بعيدة املدى

 ،ًمبسامهتها يف عالج االسرتجال دون النظر فيما قامت به من تشجيع يعد جانفا
أثر اإلعالم يف معاجلة لكن ماأشارت إليه نتيجة هذا السؤال يوضح ، والعكس صحيح

  .هذا السلوك
  
  هل إيجاد األنشطة الترفيهية والتربوية المناسبة للفتاة لقضاء وقت فراغها يصلح

 ؟ لعالج االسترجال
 لكن األغلبية منهن ،   تؤيد كثري من احلاالت صالح هذا األمر يف معاجلة االسرتجال

دم صالحه للعالج كحاالت بينما تذكر بعض احلاالت ع، ينبهن على أنه عالج ثانوي
أما بعضهن اآلخر فوقفن يف منتصف الرأيني السابقني إذ يرين بأن يصلح ، )٩، ٤، ١(

تمع يف اإلسهام بعالج . لفئة دون أخرى وهذه النتيجة تكشف عن دور مؤسسات ا
ثغر قد يؤثر يف تعزيز ثقافة الفتاة إذا ما سد وجود عن   كذلك وتبدي.هذه الظاهرة

والذي يظهر من خالل إجابات ، دة أوحتطيمها إذا أمهل وهو وقت الفراغبطريقة جي
 ،الربدي(: دة منه وهو مايتفق مع دراسات كل مناحلاالت وجوده وضعف االستفا

  ).هـ١٤٣٢، البحريي(و، )هـ١٤٢٩، الراشد(و، )هـ١٤٢٤
  
 ما رأيك بأسلوب الجامعة في معالجة االسترجال؟ وهل كانت لك تجربة معه؟ 

ر كثري من احلاالت أن أسلوب اجلامعة يف عالج االسرتجال غري جيد حيث تقول    تذك
 :٧ بينما تقول ح،» أسلوب اليعاجل جمرد ختويف من اجلامعة وليس من اهللا «:٨ح
، »أسلوب اجلامعة اليعاجل وليس فيه إنصاف بني الطالبات إذ إن احملسوبية تتدخل فيه«

 فتقول ٤أما ح، »لى العالج فهو جمرد ختويف أسلوب اجلامعة اليساعد ع «:٦وتقول ح
أما بالنسبة لبقية احلاالت فمنهن من ترى أنه جيد ، » أسلوب خاطئ يأيت بالقوة «:عنه
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وقد كانت لغالبية احلاالت جتارب مع هذا األسلوب اختلفت فيما . ومنهن من التعرفه
 وفصلت  تعهدات وعمل يل جملس تأدييبةأخذت ست«:١حيث تقول ح، بينها وتنوعت

ديدي بالفصل  «: فتقول٥ أما ح،»ملدة أسبوع ًحصلت على ثالث إنذارات وحاليا مت 
 تعهدات خالل مستويني يف كل مستوى ة كتبت أربع «:١٠وتقول ح، »النهائي
ومن خالل . » تعهدات وجملس تأدييب واحدة أخذت ثالث «: فتقول٧أما ح، »تعهدين

 إذ إنه انصب على ،ي هلذه الظاهرة من  اجلامعةهذه النتيجة يتبني ضعف اجلانب العالج
الس التأديبية دون أن يكون  هناك دور حقيقي يف إعطاء التعهدات واإلنذارات وا

 يف حماورة املسرتجلة والتوصل ألسباب اسرتجاهلا من قبل أهل االختصاص ًالعالج متمثال
 جتارب املسرتجالت بل قد كشفت، وزيادة األنشطة التوعوية على مستوى اجلامعة ككل

عن جانب آخر من هذا الضعف متثل يف تفاوت العقاب بني الطالبات وعدم وضوح 
  . الظاهرةهوهو مايدعو إىل إعادة النظر يف طريقة اجلامعة جتاه هذ، تراتباته

  
 لو كان عندك ابنة مسترجلة فهل ستعالجينها؟ 
 )فلماذا؟ وما الخطوات العالجية؟، إذا كانت اإلجابة بنعم (

ن املسرتجالت وقد عللن ذلك ،    أبدت غالبية احلاالت عن عزمهن يف عالج بنا
ن من قبل ، بأمور أبرزها خمالفته للشريعة اإلسالمية يليه النظرة السيئة اليت قد تلحق بنا

تمع : ٤حيث تقول ح، وقد تعددت اخلطوات اليت ستتبعها كل واحدة منهن بابنتها، ا
م وسأنصحها وسأعاجلها سأمنعها من شراء مالب« س الرجال وقصات الشعر اخلاصة 

سأحاورها ألعرف مشكلتها فإن «:  فتقول٥ أما ح،»ًنفسيا إن رأيت حاجتها لذلك
يف حني تقول ، »كانت حتتاج لعالج نفسي سأعاجلها وستكون حتت املراقبة لكن حبدود

، ري مظهرهاسألزمها بتغي« : فتقول٨أما ح، »سأنصحها وأحببها بأنوثتها«: ٧ح
ن ومها  . »ًوأعاجلها نفسيا، وسأنصحها أما بالنسبة لبقية احلاالت فقد رفضن عالج بنا

ا ستعود لطبيعتها« :وقد فسرت إحداهن هذا الرأي بقوهلا)  ٦ح، ١ح( ،  أل
عدم رضا : أحدمها، ينوهذه النتيجة تنبئ عن أمر. »فاالسرتجال له فرتة معينة وينتهي

: واآلخر). هـ١٤٣١،الشهري(وهذا يتفق مع ماجاء يف دراسة ، احلاالت باسرتجاهلن
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ن ، اعرتاف احلاالت حباجتهن للعالج ًوهذا كان واضحا من خالل مواقفهن جتاه بنا
ا واليت وصل بعضها إىل درجة اإللزام ويشري جممل . املسرتجالت واخلطوات اليت سيتخذ

 وكذلك املمانعة ،عده التنشئة األسرية ومن ب،إجابات الفتيات إىل عظم دور الوازع الديين
تمعية يف العالج ً السيما أن األخرية أصبحت هاجسا لدى الفتيات مل يقتصر على ،ا

ن يف املستقبل  بل إلعادة تقييم أفكارهن ،دفعهن الختاذ قرار معاجلة اسرتجال بنا
ا مبيزان الشرع والعرف ن ووز   .وسلوكيا

  
 في المستقبل؟ما هي تنبؤاتك لهذه الظاهرة  

 :   تتوقع بعض احلاالت أن ظاهرة االسرتجال ستزداد يف املستقبل وذلك لعدة أسباب
ولفتها ألنظار ، ومواكبة العصر، وضيق حجم التوعية هلذه الفئة، كقرب عالمات الساعة

ا ستنقص نتيجة  لدور ) ٩، ٤، ٣، ٢(أما بعضهن اآلخر كاحلاالت . الفتيات فريين بأ
ا ،  أوجها إذ مل تعد تلفت األنظار إليهاّبوُوخل، ينالوازع الدي بينما تقرن احلالة الباقية زياد

وهذه النتيجة تكشف عن مدى تأثري التوعية على . أو نقصها بوجود التوعية من عدمها
 . إذ إنه العامل املشرتك بني الفئات الثالثةوجه اخلصوص يف عالج هذه الظاهرة

 
 

 



 

   
  
  
  
  
  
  
 
  

  
  
  

  :الخاتمة
  :وتحوي مايلي

 النتائج.  
 التوصيات. 

 



 

     :الخاتمة
  خرجــت الدراســة بنتــائج متعــددة كــشفت مــن خالهلــا أســباب ظــاهرة اســرتجال الفتيــات 

ــــات مــــستنتجة مــــن ، وطــــرق عالجهــــا ــــساؤالت املفتوحــــة يف مقــــدمتها بإجاب وأوصــــدت الت
وسـيأيت تفـصيل كـال منهـا  والـيت علـى ضـوئها انبثقـت بعـض التوصـيات ،احلاالت املدروسـة

  :يليفيما 
 النتائج:  
  .الظاهرة على أقسام معينةوجود لعلمية وعدم اقتصار  تنوع التخصصات ا-
إذ أن غالبية العينة جاءت مـن املـستوى الرابـع ،  الظاهرة يف املستويات األوىلوجود كثرة -

  .فمادونه
  .ماعدا حالة واحدة) ٢٢-١٩ ( أن غالبية العينة ترتاوح أعمارها-
  . كشفت الدراسة أن كل العينة من الفتيات العزباوات-
  . غالبية العينة يعشن مع أسرهن خبالف حالة واحدة تعيش يف دار لأليتام أن-
  . ظهر على أكثر العينة وجود الوالدين على قيد احلياة -
ا أو يف الــدار منــذ -  أن معظـم احلــاالت الـيت فقــدت والــدها أو والـديها عاشــت مــع والـد

  .مرحلة الطفولة
  .ًة  كان متأخرا أفادت كثري من احلاالت أن ترتيبهن يف األسر-
بـل ،  أن أغلبية احلاالت يكون جنس مـن قبلهـا أو بعـدها مـن الـذكور أكثـر مـن اإلنـاث-

 سـوى مـن  واليوجد حالة كانـت بـني إنـاث،إن معظمهن كن بني ذكر وأنثى أو بني ذكور
  .كانت يف الدار

  . أظهرت الدراسة ارتفاع مستوى دخل معظم أسر احلاالت-
  .ند غالبية احلاالت منذ مرحلة الطفولة بدأت مالمح االسرتجال ع-
 أوضــحت الدراســـة أن كثــري مـــن احلـــاالت كــان انطبـــاعهن عـــن جــنس الـــذكور واإلنـــاث -

  .خمتلف ومييل لتميز الذكور عن اإلناث
ن-   . أكدت كثري من احلاالت على عدل والديهن يف التعامل بينهن وبني إخو
ـــن يف صـــغرهن أو قبـــل - اســـرتجاهلن شـــبهن بالـــذكور أو أطلـــق  أبانـــت غالبيـــة احلـــاالت أ
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ن ن أو صديقا   .عليهن أمساءهم من قبل أسرهن أو أقار
تمـــع يوجـــد بـــه مـــن ينظـــر للمـــرأة بدونيـــة ومـــنهم مـــن ليـــسوا -  رأت بعـــض احلـــاالت أن ا

  .بينما بعضهن اآلخر أكدت على النظرة الدونية للمجتمع جتاه املرأة، كذلك
 الــيت تفــضل متابعتهــا احلــاالت يف وســائل اإلعــالم  أوضــحت الدراســة أن أكثــر الــربامج-

هي األفالم والربامج ذات الطـابع اإلجرامـي واملخيـف تليهـا األفـالم األجنبيـة واملسلـسالت 
  .العاطفية والفكاهية

  . كشفت غالبية احلاالت عن عدم ميوهلن ملتابعة مايستجد يف موضوع االسرتجال-
  .هري اإلعالم يف اسرتجال الفتيات أكدت أكثر احلاالت على دور تقليد مشا-
  . أمجعت كل احلاالت على وسطية موقف اإلسالم جتاه املرأة-
  . نفت كل  احلاالت تأييد الشريعة اإلسالمية لالسرتجال-
، ً أشــارت كثــري مـــن احلــاالت أن احلـــط مــن قيمــة األنثـــى لــيس ســـببا يف اســرتجال الفتـــاة-

  .بينما أكدت على سببيته بعضهن اآلخر
وذكـر ، دت كثـري مـن احلـاالت املـسؤولية األوىل يف اسـرتجال الفتـاة إىل الفتـاة نفـسها أعـا-

  .كثري منهن أن السبب يف ذلك يعود إىل قناعتها الشخصية
 أمجعـــت احلـــاالت علـــى أثـــر أدائهـــن للواجبـــات الـــشرعية يف حـــدهن مـــن االسرتســـال يف -

  .مراحل االسرتجال املتقدمة بنسب مرتفعة
  .االت بتغيري مظهرهن االسرتجايل كعالج هلن من االسرتجال اكتفت غالبية احل-
 أكــدت مجيـــع احلـــاالت علــى تـــأثري األســـلوب الـــوعظي يف النهــي عـــن االســـرتجال علـــى -

  .املسرتجالت
ــــأثري علــــى - ــــاة مكانتهــــا يف األســــرة ودوره يف الت ــــة إعطــــاء الفت ــــر احلــــاالت أمهي  بينــــت أكث

  .سلوكها االسرتجايل واعتزازها بأنوثتها
بيــد أن هـــذا ، أكــدت غالبيــة احلـــاالت علــى عـــدم رضــا والـــديهن مبظهــرهن االســـرتجايل -

  .ًاملوقف كان ضعيفا من قبل أبائهن
 اتفقت غالبية احلاالت علـى تـأثري تغيـري العـادات الـيت تعامـل املـرأة بدونيـة يف تـرك الفتـاة -

 وقــــــد نفــــــت يف ذات الوقــــــت أن تكــــــون هــــــذه العــــــادات مــــــصدرها الــــــشريعة لالســــــرتجال
  .اإلسالمية
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املكـان  أشارت غالبية احلاالت إىل عدم جدوى العالج الذي يقضي بإخراج الفتـاة مـن -
وهـو مايـشري  ، ت البقيـة مـن احلـاالت علـى فاعليتـهبينما أشار، الذي متارس فيه االسرتجال

  .إىل جهل الغالبية منهن ملنهج الشريعة اإلسالمية يف معاجلة هذا السلوك
لكنهن اختلفن يف قـوة ، االت عن دور اإلعالم يف عالج االسرتجال أبانت كثري من احل-

  .درجة مسامهته
 أيـــدت كثـــري مـــن احلـــاالت صـــالحية إجيـــاد األنـــشطة الرتبويـــة والرتفيهيـــة املناســـبة للفتـــاة -

  .لقضاء وقت فراغها يف معاجلة االسرتجال
  .سرتجال أبدت كثري من احلاالت عن عدم تأييدهن ألسلوب اجلامعة يف معاجلة اال-
ن من االسرتجال يف املستقبل-   . كشفت غالبية احلاالت عن عزمهن يف عالج بنا
بينمـــا رأت األخريـــات ،  توقعـــت بعـــض احلـــاالت ازديـــاد ظـــاهرة االســـرتجال يف املـــستقبل-

  .العكس من ذلك
  :إجابة تساؤالت الدراسة -
  : إجابة السؤال األول-
 ما أسباب استرجال الفتيات؟ 

  :وهي، ؤال التتأتى إال من خالل اإلجابة عن التساؤالت املتفرعة عنهإجابة هذا الس
   يف اسرتجال الفتيات؟ما أثر ضعف الوازع الديين/ ١- ١

   أكدت إجابات احلاالت على الدور القوي لضعف الوازع الديين يف اسرتجال 
  وتأثري،وذلك من خالل اتفاقهن على عدم تأييد الشرع السرتجال الفتيات، الفتيات

، أدائهن للواجبات الشرعية يف حدهن من االسرتسال يف مراحل االسرتجال املتقدمة
وإعادة بعضهن ، وتأكيدهن على أثر اخلطاب الوعظي يف النهي عن االسرتجال عليهن

 وهو يف حقيقته إشارة إىل ضعف الوازع ،املسؤولية األوىل يف االسرتجال إىل الفتاة نفسها
  .الديين

  
  نشئة األسرية يف اسرتجال الفتيات؟لتا ما أثر/ ٢- ١

 مــن خــالل االطــالع علــى تــأثري التنــشئة األســرية يف اســرتجال الفتيــات   ظهــرت إشــارات 
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وكثــري مــنهن تــرتيبهن متــأخر وهــذا ، بعــض خــصائص احلــاالت حيــث أن مجــيعهن عزبــاوات
 -ًكالثانيـة مـثال-ان تـرتيبهن متقـدم يشري على ضعف أسلوب الرقابة عليهن وبعض من كـ

وقد بدت مالمح االسرتجال عليها منـذ مرحلـة الطفولـة وهـو مايـشري إىل ، كان قبلها أنثى
الرغبــة الـــيت قـــد تكـــون عنـــد الوالـــدين أو أحـــدمها جتـــاه املولـــود الثـــاين الـــذي يـــأيت بعـــد أنثـــى 

ـــاملولود الـــذكر  بـــل إن كثـــري مـــن .ًوالـــذي قـــد يـــنمط بـــنمط الـــذكور تنفيـــسا عـــن رغبتهمـــا ب
 ، بـدأت عنـدها خـروج بـذرة االسـرتجال منـذ الطفولــة-ن ترتيبهـابغـض النظـر عـ-احلـاالت 

 مــن احلــاالت ًاوالشــك بتــأثر تلــك املرحلــة بأســلوب الرتبيــة عنــد الوالــدين الســيما وأن كثــري
ما بعــد انفـصال والــديها أو وفـاة والــدها، نـشأت بــني والـديها  . وبعــضهن عـشن مــع والـد

مــا الحتكــاك كمــا يظهــر ضــعف أســلوب التنــشئة مــن خــالل إمهــال ال والــدين وعــدم إلتفا
م ا الذكور وتقمصها لسلوكيا  ، مـن احلـاالت يـسبقها ذكـرًا خاصة أن كثـري،ابنتهما بإخو

ـــتقمص نتيجـــة ملـــا أشـــارت إليـــه بعـــض احلـــاالت مـــن تفرقـــة  وقـــد يـــأيت بعـــض صـــور هـــذا ال
ــا الــذكور ســرية يف وممــا يؤيــد كــذلك أثــر التنــشئة األ. والــديهما يف التعامــل بينهــا وبــني إخو

 اسرتجال الفتيات تأكيد أكثـرهن علـى أمهيـة إعطـاء الفتـاة مكانتهـا يف األسـرة وتـأثريه علـى
وإحلاق بعـضهن املـسؤولية األوىل يف اسـرتجال الفتـاة إىل ، اسرتجال الفتاة واعتزازها بأنوثتها

 يف اضـــطراب أســـلوب ًاولعـــل للـــرتف الـــذي تعيـــشه كثـــري مـــن أســـر احلـــاالت تـــأثري، األســـرة
  .هائتها ألبناتنشئ

  
  لعادات والتقاليد يف اسرتجال الفتيات؟ا ما أثر/ ٣-١
 لكــن لــيس بقــوة الــسببني أظهــرت الدراســة أثــر العــادات والتقاليــد يف اســرتجال الفتيــات  

ـــأثري هـــي الـــيت ختـــالف ، الـــسابقني ـــذا الت وقـــد أحملـــت احلـــاالت إىل أن العـــادات املقـــصودة 
 مـن خـالل حـديثهن عـن موقـف اإلسـالم الوسـطي  إذ أشـرن إىل ذلـك،الشريعة اإلسـالمية

تمــع لتعاليمــه وقــد أكــدت غالبيــة احلــاالت علــى جــدوى تغيــري . مــن املــرأة وعــدم تطبيــق ا
إذ إن غــالبيتهن يؤكــد علـــى ، العــادات الــيت تعامــل املــرأة بدونيــة يف تـــرك الفتــاة لالســرتجال

تمــع للمــرأة ت،وجــود النظــرة الدونيــة يف ا مــع ككــل كمــا أشــارت إليــه  ســواء كانــت مــن ا
  . أو من بعضه كم ذكر ذلك بعضهن اآلخر،بعض احلاالت
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   يف اسرتجال الفتيات؟ما أثر اإلعالم/ ٤-١
 حيــث ذكــرت كثــري مــن احلــاالت أثــر ، يف التــأثري علــى الفتيــاتًا كبــريًا  حيمــل اإلعــالم دور

ًمشاهريه يف اسرتجال الفتيـات سـواء كـان تـأثريا عامـا كمـا قالتـه بعـض  ًاحلـاالت أو مقتـصرا ً
وقـد كـشفت بعـض الـربامج الـيت تفـضل متابعتهـا . على فئة معينة  كما قالت به األخريات
 إذ كـــان النـــصيب األكـــرب للـــربامج واألفـــالم ذات ،احلـــاالت عـــن أثـــره يف صـــياغة أفكـــارهن

ــا ختـالف طبيعــتهن األنثويـة وتغــرس لــديهن ،الطـابع اإلجرامــي واملخيـف  والــيت الشـك يف أ
 لتدفعهن مـن بعـد ذلـك لتقليـد أبطـال تلـك األفـالم الـذي ،م مغلوطة حول جنسهنمفاهي

بـل ومتهـد الطريـق هلـن يف جتـاوز حـدود الـشرع والعـرف ، هم يف األغلب مـن جـنس الـذكور
واه دون خوف ويأيت يف املرتبة اليت تلي هذا النوع من الربامج األفـالم األجنبيـة . لتنفيذ ما

 السـيما ،خيفى أثر األفالم األجنبية يف التأثري على املـسرتجالتوال، واملسلسالت العاطفية
ا تعمـل علـى نقـل ثقافـة الغـرب جبميـع عناصـرها يف صـورة حـسنة بوجـه عـام  ممـا يـستثري ،أ

ـــة فـــإن الفتـــاة ، الفتيـــات لـــتقمص مظـــاهر تلـــك الثقافـــة أمـــا بالنـــسبة للمسلـــسالت العاطفي
ة يف جمتمعهــــا إال مــــن خــــالل صــــورة التــــستطيع ممارســــة مــــاتراه فيهــــا مــــن عالقــــات عاطفيــــ

فتنزهلــا يف صـورة صــداقة مألوفـة مــع فتــاة أخـرى متخــذة مــن ، تتماشـى يف ظاهرهــا مـع قيمــه
  .ًالسلوك االسرتجايل رمزا حيل حمل الرجل

  
  :الثاني إجابة السؤال -
  سترجال الفتيات؟الطرق العالجية الما  

  :ومها، فرعيني عنهإجابة هذا السؤال تتجلى من خالل اإلجابة عن تساؤلني 
  الطرق العالجية املتعلقة بالفتاة املسرتجلة؟ ما/ ١-٢
حيــــث ، تقويــــة الــــوازع الــــديين للفتــــاة مــــن أقــــوى وأجنــــع وأمشــــل العالجــــات لالســــرتجال-١

أكــدت مجيــع احلــاالت علــى تــأثريه علــيهن أثنــاء حــديثهن عــن أدائهــن للواجبــات الــشرعية 
فجميــع احلــاالت الينقــصها ، رتجال األخــرىوأثرهــا يف مــنعهن مــن التقــدم يف مراحــل االســ

ـن أمجعــن علـى عــدم تأييـد الــشرع لـه-العلـم حبكـم االســرتجال يف الـشريعة  بــل -الســيما أ
ن ن ، حيتجن لتجديد اإلميان يف قلو ولعل اتفاق كثري منهن علـى النـصيحة يف عـالج بنـا
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يــة الــوازع الــديين يف  يف املــستقبل دليـل علــى استــشعارهن أثـر تقو-ًافرتاضــيا -املـسرتجالت 
  .  بل إن بعضهن اكتفى به كمنهج عالجي متكامل،العالج

وقـــد جـــاءت إشـــارات علـــى أمهيتـــه كعـــالج مـــن خـــالل ، تعزيـــز قيمـــة األنوثـــة يف الفتـــاة-٢
حــديث احلــاالت عــن انطبــاعهن عــن جنــسهن وجــنس الــذكور والــذي أظهــر عنــد بعــضهن 

رهن لتعزيــز قيمــة أنــوثتهن حينمــا أكــدن بــل قــد جتلــى افتقــا، نظـرة دونيــة جتــاه قيمــة أنــوثتهن
ولعل ماذكرته بعـض احلـاالت مـن ، على سببية احلط من قيمة األنثى يف اسرتجال الفتيات

حاجتهن لتغيري بعض األفكار والقناعات كخطوة للتحول من االسـرتجال إشـارة إىل أمهيـة 
  .تعزيز قيمة األنوثة يف العالج

  
  تمع مؤسساته؟ما الطرق العالجية املتعلقة با/ ٢-٢
وقد بينت أمهيته يف العالج كثري مـن احلـاالت حيـث ،  تصحيح مسار التنشئة األسرية-١

أيدن فاعلية االعرتاف مبكانة الفتاة داخل األسرة يف اعتزاز املسرتجلة بأنوثتها وتـأثريه علـى 
ن، ســلوكها االســرتجايل  كمــا أشــارت مواقــف كثــري مــن اآلبــاء واألمهــات جتــاه مظهــر بنــا

وضرورة تقـومي أدوار أبـائهن علـى وجـه اخلـصوص أو مـن يقـوم ، املسرتجالت إىل هذا األمر
  .مقامهم من الذكور يف عملية التنشئة

حيــث أكــدت كثــري مــن ،  إلغــاء بعــض العــادات الــيت تعامــل املــرأة أو تنظــر هلــا بدونيــة-٢
  .احلاالت على أثر هذا التغيري يف ترك االسرتجال

 عـــن هـــذا  خباصـــة الـــديين بعامـــة والتعلـــيمقبـــل مؤســـسات التعلـــيم تكثيـــف التوعيـــة مـــن -٣
إذ أمجعــت احلــاالت علــى فاعليتــه أثنــاء حــديثها عــن تــأثري األســلوب الــوعظي يف ، الــسلوك

  .النهي عن االسرتجال على املسرتجالت كافة
،  الـسلوكإعادة النظر يف األساليب املتبعة من قبل مؤسسات التعلـيم جتـاه معاجلـة هـذا-٤

ًيكــون عالجــا متكافئــا وشــامالحبيــث  ً  لكافــة األطــراف املــشرتكة الــيت هلــا عالقــة ختصــصية ً
، وقـــد بينـــت ذلـــك بعـــض احلــــاالت الـــيت مل تؤيـــد أســـلوب اجلامعـــة يف العــــالج، باملـــشكلة

-وإشــارة بعــضهن إىل االهتمــام بالتخصــصات املــشرتكة يف املــشكلة كالتخــصص النفــسي 
ًوالــذي يـــرتبط ارتباطـــا قويـــا بالناحيـــة ا  أثنـــاء حـــديثهن عـــن املعاجلـــة -لفكريــة للمـــسرتجالتً

ن كإحدى اخلطوات العالجية   .النفسية لبنا
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 من احلـاالت أشـارت إىل دور ًاالسيما أن كثري،  تكثيف الطرح اإلعالمي هلذه القضية-٥
  .ًاإلعالم يف معاجلة هذه املشكلة لكن بعضا منهن أكدن على قلة نسبة املعاجلة

بوية والرتفيهية املناسبة للفتيات لشغل  أوقات فراغهن مبا يعزز من  إجياد األماكن الرت- ٦
وقد أكد على أمهية هذا احلل كثري ، أنوثتهن و حيسن من أداء وظيفتهن الرئيسية يف احلياة

  .من احلاالت لكن غالبيتهن نبهن على أنه جمرد عالج ثانوي
 التوصيات: 

  :وهي، من األمور  أوصت الدراسة من خالل النتائج السابقة بعدد 
بعاد األ مع الرتكيز على، واخلطب يف موضوعات املرأة احملاضراتالربامج و تكثيف - ١

وصورة ،  من السلف املتميزةنسائيةالنماذج الو،  وقيمة األنوثة، هلذه الظاهرةاملستقبلية
  . والرد عليهاوالشبهات اليت تدعو ملساواة املرأة بالرجل، املرأة يف احلضارات السابقة

  تعىن بتعزيز القيم اإلسالمية سواء يف اجلامعات أو املدارس إعداد مناهج دراسية- ٢
ما على تعزيز قيم ومناذج كل  على أن يركز فيه،وإحياء النماذج الصاحلة من السلف

  .نسهجنس جب
 متخصصات يف الثقافة اإلسالمية والرتبية وعلمي تضم جلنة يف اجلامعة تكوين - ٣

  .عىن مبحاورة املسرتجالت ومعرفة أسباب اسرتجاهلناالجتماع والنفس ت
 ضرورة االستفادة من نظام فصل الطالبات املسرتجالت من اجلامعة حبيث يتم - ٤

  .وكيتهن كشرط للعودة إىل اجلامعةإلزامهن بتغيري مظهرهن وسل
ابة هوية املرأة يف الرجل والعكس كالتساهل  اليت تعمل على إذي إغالق كل املساع- ٥

  .ضية االختالط املخالف للشريعة اإلسالميةيف ق
  .  يف املدارس واجلامعاتللجنس األنثوي تنويع وجتديد وتكثيف األنشطة املناسبة - ٦
  . إجراء مزيد من الدراسات حول هذه الظاهرة من كافة التخصصات- ٧
تمع- ٨   . إنشاء مراكز حبثية ثقافية تعىن بدراسة الظواهر الثقافية قبل تفشيها يف ا
  

  مت حبمد اهللا وتوفيقه
  نا حممد وعلى آله وصحابته أمجعنيوصلي اللهم على نبي
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  ص الدراسةستخلم
  أسباب ظاهرة الفتيات املسرتجالت وسبل عالجها

  :إعداد
  فريال بنت أمحد الفنتوخ

  :إشراف
  عبداهللا بن محد العويسي.د

  
ة شــغلت املهتمــني    اهــتم هــذا البحــث بدراســة ظــاهرة االســرتجال باعتبارهــا ظــاهرة ثقافيــ

ــــشريعة  ــــه مــــن مظــــاهر ختــــالف ال تمــــع مــــن أفــــراد ومؤســــسات؛ نتيجــــة ملــــا خلفت بقــــضايا ا
ا   :وقد ركزت هذه الدراسة على هدفني رئيسني ومها. اإلسالمية وتناوئ أعراف جمتمعا

  .الكشف عن أسباب اسرتجال الفتيات-١
 .الكشف عن الطرق العالجية السرتجال الفتيات-٢

ـــة للتوصـــل إىل ً وحتقيقـــا أل ـــار املـــسار التطبيقـــي مبـــنهج دراســـة احلال هـــدف الدراســـة مت اختي
ِأســباب وســبل عــالج ظــاهرة االســرتجال مــن قبــل املــسرتجالت أنفــسهن عــن طريــق إجــراء 

  :وقد خرجت الدراسة بعدة نتائج من أبرزها. مقابالت مقننة هلن
  .لةظهور بعض مالمح االسرتجال على غالبية العينة منذ مرحلة الطفو -
ا -  .إعادة كثري من احلاالت املسؤولية األوىل يف اسرتجال الفتاة إىل الفتاة ذا
 .إمجاع كل العينة على وسطية اإلسالم يف نظرته للمرأة -
تأكيـــد مجيـــع احلـــاالت علـــى أثـــر الـــوازع الـــديين يف حـــدهن مـــن االسرتســـال يف مراحـــل  -

  .االسرتجال املتقدمة
اء الفتــاة مكانتهــا يف األســرة ودوره يف التــأثري تأييــد كثــري مــن احلــاالت علــى أمهيــة إعطــ -

 .على سلوكها االسرتجايل واعتزازها بأنوثتها
ن حال اسرتجاهلن يف املستقبل -   .عزم غالبية احلاالت على عالج بنا
  
  

 



 ٩٩

  :العربيةالمراجع المصادر و
  

  .القرآن الكرمي
  

        وواقعهة تحليلية لمفهومه وأشكالهاإلعالم الجديد دراسة نوعي). هـ١٤٣٠. (بن عبد العزيز بدر، أبامني
  .الرياض. جامعة امللك سعود. كلية اآلداب. قسم اإلعالم.  رسالة ماجستري.ومستقبله    

  
  .دار املأمون: دمشق. ١ط). حسني أسد: حتقيق). ( ٩ج. (مسند أبي يعلى). هـ١٤٠٤. (أمحد املثىن، أبو يعلى

  
  .مكتبة األجنلو املصرية:  القاهرة.وجية الشخصيةسيكول). هـ١٣٩٨. (عادل عز الدين، األشول

  
  .دار جهينة:  عمان.أساسيات علم نفس الطفولة والمراهقة). هـ١٤٢٧. (سعيد رشيد، األعظمي

  
  .مكتبة املعارف: الرياض.١ط).٢ج. (صحيح سنن أبي داود). هـ١٤١٩. (حممد ناصر الدين، األلباين

  
  .مكتبة املعارف: الرياض. ١ط). ٢ج. (حيح سنن الترمذيص ).هـ١٤٢٠. (حممد ناصر الدين، األلباين

  
  .مكتبة املعارف: الرياض. ١ط).٧ج. (سلسلة األحاديث الصحيحة). هـ١٤٢٢. (حممد ناصر الدين، األلباين

  
  ). ٨ج. (روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني). بدون. (شهاب الدين السيد، األلوسي

  .لرتاث العريبدار إحياء ا: بريوت
  

  ).كمال يوسف: حتقيق. (١ط). ٥ج (.مصنف ابن أبي شيبه). هـ١٤٠٩(عبداهللا بن حممد ، ابن أيب شيبة
  .مكتبة الرشد:     الرياض

  
  مجع ). (٧ج. (ابن تيميةشيخ اإلسالم مجموع فتاوى ). هـ١٤٢٥. (أمحد بن عبد احلليم، ابن تيمية

  .جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف:  املنورةاملدينة).  وابنه حممدعبدالرمحن بن قاسم
  

  .دار املعرفة: بريوت). حمب الدين اخلطيب:حتقيق). (١٠ج. (فتح الباري). بدون. (أمحد بن علي، ابن حجر
  

 شعيب األرناؤوط: حتقيق.(٨ط). ١ج (.جامع العلوم والحكم). هـ١٤١٩. ( بن شهابعبد الرمحن، ابن رجب
  . مؤسسة الرسالة: وتبري). وإبراهيم باجس   

 



 ١٠٠

  
  .مطبعة السنة احملمدية: القاهرة). ٢ج(.ذيل في طبقات الحنابلةال). هـ١٣٧٢. (عبدالرمحن بن أمحد، ابن رجب

  
  .دار الفكر:بريوت).  عبد السالم هارون:حتقيق). (٣ج. (معجم مقاييس اللغة). هـ١٣٩٩. (أمحد، ابن فارس

  
  وهاشم ، وحممد حسب اهللا،  عبد اهللا الكبري:حتقيق(،  العربلسان). بدون. (ّحممد بن مكرم، ابن منظور

  . دار املعارف:القاهرة). الشاذيل
  

     مطبوعات نادي : الطائف). فهد الدليم: ترمجة(، مدخل إلى نظريات الشخصية). هـ١٤١١. (ب، اجنلر
  الطائف األديب    

  
  جامعة :  جدة.التصحيح والتغيير واالختيارالذكورة واألنوثة بين ). هـ١٤٢٧. (ياسر، ومجال، حممد، البار

  .امللك عبد العزيز
  

  اتجاهات طالبات جامعة الملك سعود نحو الشذوذ الجنسي بين). هـ١٤٣٢. (ندى بنت سليمان، البحريي
  جامعة،  كلية اآلداب،قسم الدراسات االجتماعية. رسالة ماجستري .    بين الفتيات والعوامل المؤثرة فيها

  . الرياض،ودعس    امللك 
  

  ).  مصطفى البغا:حتقيق. (٣ط). ٦ج، ٥ج،١ج. (صحيح البخاري). هـ١٤٠٧. (حممد بن إمساعيل، البخاري
  .دار ابن كثري: بريوت

  
  .دار العلم للماليني: بريوت، عربي -قاموس إنكليزي  المورد). م١٩٩٤. (منري، البعلبكي

  
  دار الكتب : بريوت). حممد زغلول:حتقيق). (٧ج،٦ج (.شعب اإليمان). هـ١٤١٠. (أمحد بن احلسني، البيهقي

  .    العلمية
  

  مكة ). حممد عبد القادر عطا: حتقيق). (٢ج (.سنن البيهقي الكبرى). هـ١٤١٤. (أمحد بن احلسني، البيهقي
  .مكتبة دار الباز:     املكرمة

  
  دار إحياء : بريوت).  وآخرون أمحد شاكر:حتقيق). (٤ج. (سنن الترمذي). بدون. (حممد بن عيسى، الرتمذي

  .الرتاث العريب
  

  :بريوت. ٢ط). شعيب األرناؤوط: حتقيق). (١٣ج (.صحيح ابن حبان). هـ١٤١٤. (حممد بن حبان، التميمي

 



 ١٠١

  .     مؤسسة الرسالة
  .دار النهضة العربية:  القاهرة.نظريات الشخصية). هـ١٤١١. (جابر عبد احلميد، جابر

  
  .دار االعتصام: القاهرة. ١ ط.الصحافة واألقالم المسمومة. )هـ١٤٠٠. (أنور، اجلندي

  
  .القاهرة. ٥ط. طرق البحث االجتماعي). م٢٠٠٨. (عبد اهللا، واخلرجيي، حممد، اجلوهري

  
  : بريوت). حتقيق مصطفى عطا). (٤ج (.المستدرك على الصحيحين). هـ١٤١١. (حممد بن عبد اهللا، احلاكم

  .دار الكتب العلمية
  

  .دار إحياء الرتاث العريب: بريوت). حتقيق حممد عبد الباقي). (١ج (.صحيح مسلم). بدون. (مسلم، احلجاج
  

  .مكتبة وهبة: القاهرة.١١ ط.أصول البحث االجتماعي). هـ١٤١٠. (عبد الباسط حممد، حسن
  

  دار : ياض الر.المدخل الميسر إلى الصحة النفسية والعالج النفسي). هـ١٤٢٣. (أمساء عبد العزيز، احلسني
  .عامل الكتب

  
  .العبيكان: الرياض. ١ط. كيف تؤثر وسائل اإلعالم). هـ١٤١٥. (حممد، احلضيف

  
  .دار الزهراء:  الرياض.علم النفس التربوي). هـ١٤٢٣. (فادية كامل، محام

  
  .دار القاسم: الرياض. ١ ط.تشبه المرأة بالرجل). هـ١٤٢٩. (أمحد بن عبد العزيز، اخلنني

  
  جلنة التأليف والرتمجة والنشر : القاهرة).  حممد بدران:ترمجة). (٢ج. (قصة الحضارة). م١٩٥٠. (لو، ديورانت

   .التابعة جلامعة الدول العربية
  
  .مكتبة الرشد: الرياض. ١ط). محدي السلفي: حتقيق. (الفوائد لتمام الرازي). هـ١٤١٢. (متام بن حممد، الرازي

  
  بعض العوامل االجتماعية المؤدية إلى ارتكاب النساء للجرائم  ).هـ١٤٢٩. (هبة بنت راشد، الراشد

  .الرياض، جامعة امللك سعود، كلية اآلداب، قسم الدراسات االجتماعية. رسالة ماجستري. األخالقية
  

  ).  عبد الغفور البلوشي:حتقيق). (١ج (.مسند إسحاق بن راهوية). هـ١٤١٢. (إسحاق بن إبراهيم، راهوية
  .مكتبة اإلميان: ورةاملدينة املن

 



 ١٠٢

  
  . العوامل االجتماعية المرتبطة بجرائم النساء في المجتمع السعودي). هـ١٤٢٤. (حممد إبراهيم، الربدي

  .الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية. رسالة ماجستري
  
  .دار العلم للماليني: بريوت. ١٥ط ). ١ج (.األعالم). م٢٠٠٢. (خري الدين، الزركلي

  
  . دار زهران:  عمان.أسس علم النفس الجنائي). م٢٠٠١. (أمحد حممد، الزغيب

  
  .دار الثقافة: عمان. ١ط. االحنراف والصحة النفسية). هـ١٤٣١(يوسف حممد ، وصاحل، رشيد محيد، زغري

  
  .عامل الكتب:  القاهرة.٥ط. علم نفس النمو). م١٩٩٥. (حامد عبد السالم، زهران

  
  .دار الفكر: بريوت ). حممد حميي الدين: حتقيق). (٤ج (.سنن أبي داود. سليمان بن األشعث، السجستاين

  
ضة            : السادس من أكتوبر. ١ط. ميراث المرأة وقضية المساواة). م١٩٩٩. (صالح الدين، سلطان   دار 

  .     مصر
  

  . الخصائص االجتماعية واالقتصادية ألسر الفتيات المنحرفات). هـ١٤٢٥. (هند بنت إبراهيم، السمهري
  .الرياض، جامعة امللك سعود، كلية اآلداب، قسم الدراسات االجتماعية. رسالة ماجستري

  
  .املؤسسة الوطنية للكتاب: اجلزائر. مفاهيم علم االجتماع الثقافي ومصطلحاته). هـ١٤١١. (حممد، السويدي

  
  . عتداء أثناء الطفولةعالقته بالتعرض لالاالنحراف الجنسي بعد البلوغ و). هـ١٤٣١. (حممدأمحد ، الشهري

  .الرياض، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العلوم االجتماعية. هرسالة دكتورا
  

  ترمجة نسيمة . (ساعدة فيهامشكالت األطفال والمراهقين وأساليب الم). م١٩٨٩. (هـ، وميلمان، ش، شيفر
  .اجلامعة األردنية: عمان). ونزيه محدي، داود
  
  :      القاهرة). أمحد شاكر: حتقيق). (٥ج. (مام أحمد بن حنبللإلمسند ال). هـ١٤١٦. (أمحد بن حنبل، الشيباين

  .    دار احلديث
  

  .مؤسسة قرطبة: مصر. )٤ج، ٢ج. (مسند اإلمام أحمد بن حنبل). بدون. (أمحد بن حنبل، الشيباين
  

 



 ١٠٣

  اضطرابات الوسط األسري وعالقتها بانحراف الفتيات في المجتمع ). هـ١٤٣٠. (نورة إبراهيم، الصويان
جامعة اإلمام حممد ، كلية العلوم االجتماعية، قسم االجتماع واخلدمة االجتماعية. رسالة دكتوراة. السعودي

  .الرياض، بن سعود اإلسالمية
  

  .الثقافة املصرية:  القاهرة.العينات وتطبيقاتها في الدراسات االجتماعية). هـ١٤٢٠. (يانسعود ضح، الضحيان
  

  وعبداحملسن ، طارق بن عوض:حتقيق). (١ج. (المعجم األوسط). هـ١٤١٥. (سليمان بن أمحد، الطرباين
  .دار احلرمني: القاهرة).    احلسيين

  
  .مؤسسة الرسالة: بريوت). ٢٢ج (. تأويل القرآنجامع البيان في). هـ١٤٢٠. (حممد بن جرير، الطربي

  
  دار: بريوت. ١ط). حممد النجار: حتقيق). (٤ج. (شرح معاني اآلثار). هـ١٣٩٩. (أمحد بن حممد، الطحاوي

  .    الكتب العلمية
  

  .دار العلوم: الرياض. ٢ط. دراسات في علم االجتماع الجنائي). هـ١٤١٠. (إبراهيم عبد الرمحن. الطخيس
  
  أزمة الهوية لدى األحداث الجانحين مقارنة باألسوياء في ). هـ١٤٢٢. (خليل عبد الرمحن، طرشاويال

اجلامعـــة ، كليـــة الرتبيـــة، قـــسم علـــم الـــنفس. رســـالة ماجـــستري. محافظـــات غـــزة فـــي ضـــوء بعـــض المتغيـــرات
  .غزة، اإلسالمية

  
   .رفةدار املع: بريوت. مسند الطيالسي). بدون. (سليمان بن داود، الطيالسي

  
  .دار الزهراء: الرياض. ٢ط. نظريات الشخصية). هـ١٤٢٧. (حممد السيد، عبد الرمحن

  
                    بعض العوامل المؤثرة على حقوق المرأة المطلقة و ).هـ١٤٣٠. (لطيفة بنت عبد العزيز، العبد اللطيف

  مللك سعود مبركز الدراسات اجلامعيةمركز البحوث جبامعة ا: الرياض .و المتغيب عنها زوجها    المهجورة 
  .بعليشة     

  
  .رابطة العامل اإلسالمي:  مكة املكرمة.اإلعالم في المجتمع اإلسالمي). هـ١٤٠٤. (حامد، عبد الواحد

  
  .دار الزهراء: الرياض،  المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية).هـ١٤٣١. (صاحل بن محد، العساف

  
  .املكتب اإلسالمي: بريوت). حتقيق محدي السلفي. (األمالي المطلقة). هـ١٤١٦(. أمحد بن حجر، العسقالين

 



 ١٠٤

  
  .دار الكتب العلمية: بريوت. ٢ط). ١٣ج. ( عون المعبود).م١٩٩٥. (حممد مشس احلق، العظيم أبادي

  .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة، الطب النفسي المعاصر). م١٩٩٨. (أمحد، عكاشة
  

  مطبوعات                  : القاهرة. اإلسالم في مواجهة شبهات المشككين حقائق). هـ١٤٢٣(. وآخرون، حممد، عمارة
لس        .األعلى للشئون اإلسالمية ا

  
  .دار الشروق: عمان، التنشئة االجتماعية). م٢٠٠٤. (معن خليل، العمر

  
  ، )٣ (٥ .مجلة الفكر الشرطي. كنظرية تدهور الضابط الديين للسلو). م١٩٩٦. (عبد اهللا عبد الغين، غامن

    .مركز حبوث الشرطة: الشارقة، ١٢١-٨١
  

  .دار املعرفة اجلامعية: اإلسكندرية، قاموس علم االجتماع). م١٩٨٩. (حممد عاطف، غيث
  

  .دار اجليل: بريوت). ٢ج (.القاموس المحيط). بدون. (جمد الدين حممد، الفريوز أبادي
  

  ج البحث في العلوم ــــــمنه). هـ١٤٣١. (بدران، أمحد؛ والعمر، دي؛ والعامريمع، سامل؛ وآل مذهب، القحطاين
  .العبيكان: الرياض. ٣ط. السلوكية

  
  .مكتبة األجنلو املصرية: القاهرة. ٣ط. سيكلوجية المراهقة). م١٩٨٩. (إبراهيم، قشقوش

  
  : بريوت. ٢ط). فيحتقيق محدي السل). (١ج. (مسند الشهاب). هـ١٤٠٧. (حممد بن سالمة، القضاعي

  .مؤسسة الرسالة
  

  ). وحممود الصعيدي،  صبحي السامرائي:حتقيق. (مسند عبد بن حميد). هـ١٤٠٨. (عبد بن محيد، الكسي
  . مكتبة السنة: القاهرة

  
  املؤسسة العربية للدراسات : بريوت). ٢ج. ( الجنس والنفس في الحياة اإلنسانية).م١٩٩٤. (علي، كمال

  .والنشر
  

   املنظمة : بريوت).  منري السعيداين:ترمجة (.مفهوم الثقافة في العلوم االجتماعية). م٢٠٠٧. (ينود، كوش
   .للرتمجةالعربية  

  

 



 ١٠٥

  جامعة . دليل كتابة خطط الماجستير والدكتوراه). هـ ١٤٣٢. (جلنة الدراسات العليا بكلية العلوم االجتماعية
  . اإلسالمية    اإلمام حممد بن سعود

  
  قسم الفقه . رسالة ماجستري. التشبه المنهي عنه في الفقه اإلسالمي). هـ١٤١٧. ( مجيل بن حبيب،اللوحيق

  .مكة املكرمة، جامعة أم القرى، كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، وأصوله
  

        وحممود ، وحممد حميي الدين، أمحد زايد: ترمجة(). ١ج. (موسوعة علم االجتماع). م٢٠٠٠. (جوردن، مارشال
  ).  وحممد اجلوهري، وهناء اجلوهري، وحممد إبراهيم، و حممد عبد احلميد، وعديل السمري،      عبد الرشيد

لس األعلى للثقافة:       القاهرة   .ا
  

  .دار العاصمة: الرياض. ١ ط.القيم في المسلسالت التلفازية). هـ١٤١٤. (مساعد بن عبداهللا، احمليا
  

  خربات اإلساءة اليت يتعرض هلا الفرد يف مرحلة الطفولة وعالقتها ). م٢٠٠٣. (عزيز، عماد؛ والظفريي، خميمر
  .٤٨٦-٤٤٧، )٣ (١٣، مجلة دراسات نفسية. باضطراب اهلوية اجلنسية

  
  منشورات وزارة : دمشق). ٣ج. ( مروج الذهب ومعادن الجوهر).م١٩٨٩. (علي بن احلسني، املسعودي
  .الثقافة

  
  . أسس سيكولوجية الطفولة والمراهقة). هـ١٤٢٢. (ديانا، جريوم؛ وستني، ون؛ وكاجانج، بول؛ وكوجنر، مسن

  . مكتبة الفالح: بريوت).  أمحد سالمة:ترمجة. (٣ط
  

  :        بريوت. ١ط). إبراهيم مشس الدين: حتقيق). (٣ج (.الترغيب والترهيب). هـ١٤١٧. (عبد العظيم، املنذري
  .    دار الكتب العلمية

  
  .عامل الكتب:  القاهرة.الجنس والصحة النفسية). م٢٠٠٨. ( رشاد،موسى

  
  .دار ابن حزم:  بريوت.المسؤولية الجسدية في اإلسالم). هـ١٤١٦. (عبد اهللا إبراهيم، موسى

  
  .دار عامل الكتب: الرياض، أسس السلوك اإلنساني). هـ١٤٠٥. (فاروق عبد الفتاح، موسى

  
  :    حلب.٢ط). عبد الفتاح أبو غدة: حتقيق). (٥ج (.سنن النسائي. )هـ١٤٠٦. (أمحد بن شعيب، النسائي

  .    مكتب املطبوعات
  

 



 ١٠٦

  ).وسيد كسروي، عبدالغفار البنداري: حتقيق). (٥ج( .السنن الكبرى). ـه١٤١١. (أمحد بن شعيب، النسائي
  .دار الكتب العلمية: بريوت. ١    ط

  
  .دار املعرفة: بريوت. ٧ط). ١ج. (يح مسلم بن الحجاجالمنهاج شرح صح). هـ١٤٢١. (حميي الدين، النووي

  
    : بريوت. ١ ط.جورج كتورة.د:  ترمجة.معجم العلوم اإلنسانية). هـ١٤٣٠). (كلمة(هيئة أبوظيب للثقافة والرتاث 

  .    جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع
  

  .دار الريان للرتاث: القاهرة) ٤ج. (مجمع الزوائد). هـ١٤٠٧. (علي بن أيب بكر، اهليثمي
  

  .دار الكتب العلمية: بريوت). حممد عبد الرزاق: حتقيق (.موارد الظمآن).بدون. (علي بن أيب بكر، اهليثمي
  

   في العــــلوم امعيةـــــــــــلى إعداد البحوث والرسائل الجإ  المدخل).هـ١٤٣٣. (عبد اهللا بن ناصر، الوليعي
  .مكتبة جرير: رياض ال.     االجتماعية

  
  

:المراجع األجنبية  

Shakin, M., Shakin, D.,& Sternglanzs, S. (1985) Infant clothing, Sex Labeling for  

Strangers.Sex Roles, 12 (9\10) 955.  

Tylor, E. (1903). Primitive Culture. 1 Vol. (4th ed.). London: John Murray. 

 

:المواقع اإللكترونية  

.صحيفة االقتصادية  

.تواصل اإللكرتونيةصحيفة   

.الرياضصحيفة   

 



 ١٠٧

.سبق اإللكرتونيةصحيفة   

.عكاظصحيفة   

.املدينةصحيفة   

.صحيفة الوطن  

.مركز رؤية للدراسات االجتماعية  

.موقع دويتشه فيله  

.موقع الرئاسة العامة هليئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر  

.موقع العلوم احلقيقية  

.ضيلة الشيخ العالمة حممد بن صاحل العثيمني رمحه اهللاموقع ف  

.موقع اللجنة اإلسالمية العاملية للمرأة والطفل  

.موقع معلمة اإلسالم  

.موقع موسوعة علم االجتماع بالكويل  

.احملاضرة الثامنة) الدورة التأهيلية لعلم الثقافة اإلسالمية(موقع يوتيوب   
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  :الملحقات

  :وتحوي مايلي
 دليل المقابلة. 
  استفادت قائمة بأسماء األساتذة واألستاذات الذين

 . في البحثمنهم الباحثة

 



 ١٠٩

  مقابلةال دليل
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

 األسئلة الشخصية: 
  

 الحالة االجتماعية العمر المستوى الدراسي التخصص الدراسي

        

  
  

 ال نعم  
     ؟هل تسكنين مع األسرة

     ؟ن على قيد الحياةان موجوداهل الوالد

     ؟ن ن منفصالا الوالدهل

  
  

 بداية العيش معه ةأحد أقارب العائل األخ األم األب  
إذا كان الوالدين منفصلين 

          ؟فمع من تعيشين

  
  

 جنس من بعدك جنس من قبلك ترتيبك بين إخوتك وأخواتك

      

  
 

 دخل األسرة
  فأكثرلایر ١٠٠٠٠ لایر ١٠٠٠٠إلى أقل من ٥٠٠٠من  لایر ٥٠٠٠أقل من 

      

 



 ١١٠

 
 األسئلة المتعلقة باالسترجال: 
 في أي مرحلة بدأت تفضلين السلوك والمظهر المخالف ألنوثتك؟ 

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

............................................................................
............................................................................  
  ما انطباعك عن جنس اإلناث والذكور؟ 

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

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

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

............................................................................  
 دين معك ومع إخوتك؟كيف ترين تعامل الوال 

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

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

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

............................................................................  
  هل سبق أن طرح عليك في صغرك أو قبل تغيير مظهرك وسلوكك األنثوي

 عبارات تشبهك بالذكور أو أطلق عليك اسم أحد الذكور؟ 
 )فممن؟، إذا كانت اإلجابة بنعم      (

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

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

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

 



 ١١١

 هل هي نظرة دونية؟، رأيك في نظرة المجتمع للمرأة ما 
 ) فما العادات والتقاليد التي تنظر للمرأة بدونية؟،إذا كانت اإلجابة بنعم   (

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

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

 ما البرامج التي تفضلين متابعتها في وسائل اإلعالم؟ 
............................................................................

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

............................................................................  
 هل تتابعين كل ما يتعلق بموضوع االسترجال في وسائل اإلعالم؟ 

 فما هي أبرز الوسائل التي تتابعين فيها هذا ،كانت اإلجابة بنعمإذا (
 )الموضوع؟

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

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

............................................................................ 
 هل لمحاكاة المشاهير دور في استرجال الفتيات؟ 

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

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

 



 ١١٢

 ما رأيك في موقف اإلسالم من المرأة؟ 
...............................................................................
...............................................................................

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

  هل يؤيد الشرع استرجال الفتيات؟ 
 ) فكيف تردين على من يخالفك الرأي في الموضوع؟،إذا كانت إجابتك بنعم   (

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

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

............................................................................ 
  هل يؤثر أداءك للواجبات الشرعية في الحد من السلوك االسترجالي؟ وما

 نسبة ذلك في نظرك؟ 
............................................................................

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

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

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

 ؟فهل يكفيك تغيير مظهرك ،لو أردت التحول من سلوك االسترجال 
............................................................................

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

  

 



 ١١٣

 هل ترين أن الحط من قيمة األنثى هو السبب في استرجال الفتاة؟ 
............................................................................

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

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

  هل يؤثر االسلوب الوعظي في النهي عن االسترجال على المسترجالت؟ 
  )فما السبب؟، إذا كانت اإلجابة بال(

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

............................................................................  
  هل إعطاء الفتاة مكانتها في األسرة يؤثر في السلوك االسترجالي واالعتزاز

 باألنوثة؟
............................................................................

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

 ما موقف والديك من مظهرك؟ 
............................................................................

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

 فهل سيؤثر ذلك على ، لمرأةإذا تغيرت العادات المؤدية للمعاملة الدونية ل
 ترك االسترجال في نظرك؟

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

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

 



 ١١٤

  يفيد في االسترجالهل عقوبة إبعاد المسترجلة من المكان الذي تمارس فيه 
  ؟هذا السلوكترك 

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

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

............................................................................  
 هل أسهمت وسائل اإلعالم في عالج هذا السلوك أم شجعت عليه؟ 

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

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

  هل إيجاد األنشطة الترفيهية والتربوية المناسبة للفتاة لقضاء وقت فراغها
 ؟ يصلح لعالج االسترجال

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

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

............................................................................  
  ما رأيك بأسلوب الجامعة في معالجة االسترجال؟ وهل كانت لك تجربة

 معه؟
............................................................................

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

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

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

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

 



 ١١٥

 من المسؤول األول عن استرجال الفتاة؟ ولماذا؟ 
............................................................................

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

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

............................................................................
............................................................................  
 لو كان عندك ابنة مسترجلة فهل ستعالجينها؟ 

 )فلماذا؟ وما الخطوات العالجية؟، إذا كانت اإلجابة بنعم   (
............................................................................

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

............................................................................  
 ما هي تنبؤاتك لهذه الظاهرة في المستقبل؟ 

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

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

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

  . انتهى                                                                     
 .فريال الفنتوخ:  الباحثة                                                            

  
  
  

 



 ١١٦

  في البحثاستفادت منهم الباحثة أسماء األساتذة واألستاذات الذين         
 الجامعةالتخصص و سماال

. الضحيان بن ضحيانسعود. د.أ   . جبامعة امللك سعودية االجتماعاخلدمةأستاذ  

. الشاجيي بن خليلمحيد. د جبامعة امللـك سات االجتماعية بقسم الدرا األستاذ املساعد 
  .سعود

. باحارث بن حسنعدنان. د   . الرتبية جبامعة اإلمام املساعد بقسمستاذاأل 

. العيدروس بن أمحدعيدروس. د   . علم النفس جبامعة أم القرى املساعد بقسمستاذاأل 

. العسكر بن عبد الرمحنمنصور.د اعيــــة  واخلدمــــة االجتم االجتمــــاع  املــــشارك بقــــسمســــتاذاأل 
  .امعة اإلمامجب

.نورة بنت إبراهيم الصويان.د معة    .األستاذة املساعدة بقسم علم االجتماع جبامعة ا

. البحريي بنت سليمانندى. أ   .امعة امللك سعودجب يف علم االجتماع ماجستري 

. الصنيع بن إبراهيمصاحل. د.أ   .أستاذ علم النفس جبامعة اإلمام 

. البقمي بنت سعدنورة. د   . علم النفس جبامعة اإلماماألستاذة املساعدة بقسم 

.منال بنت عبد الستار. د ــــة  االجتمــــاع بقــــسمشاركة  املــــةســــتاذاأل  واخلدمــــة االجتماعي
  .جبامعة اإلمام

.سهام بنت حممد العزام.د  اخلدمـــة االجتماعيـــةو  بقـــسم االجتمــاع ساعدة املـــةســتاذاأل 
  .امعة اإلمامجب

. النافععبداللطيف بن محود. د.أ   .أستاذ اجلغرافيا جبامعة اإلمام 

. الوليعي بن ناصرعبداهللا. د.أ   .امعة اإلمام جبأستاذ اجلغرافيا 

.أمحد بن عبداهللا الباتلي. د.أ   .أستاذ السنة وعلومها جبامعة اإلمام 

.سعد بن عبد اهللا املشوح. د   .األستاذ املشارك بقسم علم النفس جبامعة اإلمام 

.بن سلطان السبيعيعبداهللا . د.أ   .امعة امللك سعودجبالطب النفسي  ستاذأ 
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  الفهارس           
  :ويتكون مما يلي

 فهرس اآليات. 
 فهرس األحاديث. 
 فهرس األعالم. 
 فهرس الجداول. 
 تفهرس الموضوعا. 
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  فهرس اآليات
 الصفحة اآلية السورة
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 ١١٩

   فهرس األحاديث
 الصفحة طرف الحديث

 ٢٨ .رواه البخاري...)) بسكران فأمر بضربه أيت النيب ((

٤٩، ٤٠  .رواه البخاري)) ...أال وإن يف اجلسد مضغة إذا صلحت((  

 ٤٩ .رواه احلاكم.)) .. يف جوف أحدكم ليخلقاإلميان إن ((

 ٥١ .رواه املنذري...)) ًثالثة ال يدخلون اجلنة أبدا((

 ٥١  .رواه أمحد...)) ثالثة اليدخلون اجلنة والينظر اهللا إليهم يوم القيامة((

 ٥٤ .رواه الرتمذي...)) حرم لباس احلرير والذهب على ذكور((

 ٣١  .رواه الرتمذي...)) الرجل على دين خليله((
رواه ...)) مــــع رســــول اهللا صــــلى اهللا عليــــه وســــلم رجــــل فجــــاء ابــــن لــــهكــــان ((

 ٥٣  .الطحاوي

٥٠، ٤١  .رواه البخاري...)) كل مولود يولد على الفطرة((  

 ٥٣  .رواه البخاري...)) كلكم راع فمسؤول عن رعيته((

٥٠، ٢٥  .رواه البخاري ومسلم...)) ال يزين الزاين حني يزين وهو مؤمن((  

 ٣١  .رواه البخاري...)) ًمن كان قبلكم شربا بشربلتتبعن سنن ((

 ٢٤  .رواه أيب داود...)) لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم الرجل يلبس لبسة ((

٥٤، ٦ .رواه البخاري...)) لعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املتشبهني((  

٥٥ ،٥١  .رواه البخاري...)) لعن النيب صلى اهللا عليه وسلم املخنثني((  

 ٤٣  .رواه البخاري...)) ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب((

٣١- ٣٠ .رواه البخاري...)) مثل  اجلليس الصاحل والسوء كحامل املسك ونافخ الكري((  

 ٥٠  .رواه البخاري...)) وما تقرب إيل عبدي بشيء أحب إيل((

  

 



 ١٢٠

  فهرس األعالم
َاسم العلم  الصفحة َ

١٣- ١٢ إدورد تايلور  

ملريتإدوين   ٢٧- ٢٦  

 ٢٠ إريك إريكسون

 ٢٩ إلربت باندورا

 ٤٦ أنور اجلندي

 ٢٥ عبد اهللا غامن

 ٢٢ مارجريت ميد

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ١٢١

  فهرس الجداول                                     
 الصفحة عنوانال رقم الجدول

١/١ تاريخ بداية ونسبة الكتابات حول ظاهرة االسرتجال مع حميطها  
 املكاين

٨ 

٢/١  ٦٢ البيانات األولية للحالة األوىل 
٢/٢  ٦٤ البيانات األولية للحالة الثانية 
٢/٣  ٦٥ البيانات األولية للحالة الثالثة 
٢/٤  ٦٦ البيانات األولية للحالة الرابعة 
٢/٥  ٦٨ البيانات األولية للحالة اخلامسة 
٢/٦  ٦٩ البيانات األولية للحالة السادسة 
٢/٧  ٧٠  األولية للحالة السابعةالبيانات 
٢/٨  ٧٢ البيانات األولية للحالة الثامنة 
٢/٩  ٧٣ البيانات األولية للحالة التاسعة 
٢/١٠  ٧٤ البيانات األولية للحالة العاشرة 
٢/١١ االتخصائص احل   ٧٦ 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ١٢٢

  فهرس الموضوعات
 الصفحة الموضوع

 ٣  شكر وتقدير
 ٤  المقدمة
 ٦  ضوع اختيار املوأسباب

 ٧ مشكلة الدراسة
 ٩ أمهية الدراسة

 ١٠ أهداف الدراسة
 ١١ تساؤالت الدراسة

 ١١ أبعاد الدراسة
 ١٢ مصطلحات الدراسة

 ١٤ املنهج الفين
 ١٥ تقسيمات البحث

الجانب النظري: الفصل األول  ١٨ 
 ١٩  اإلطار النظري :املبحث األول
فتيات املسرتجالتالنظريات املفسرة لظاهرة ال: املطلب األول  ١٩ 

 ٢٠ النظرية النفسية االجتماعية
 ٢٤ نظرية تدهور الضابط الديين للسلوك

م االجتماعيسنظرية الو  ٢٦ 
 ٢٩ نظرية التعلم االجتماعي

الدراسات السابقة: املطلب الثاين  ٣٣ 
 ٣٣ دراسات يف العلوم الشرعية
 ٣٤ دراسات يف علم االجتماع

 ٣٨ دراسات يف علم النفس
من الناحية النظرية أسباب ظاهرة الفتيات املسرتجالت :املبحث الثاين  ٤٠ 

 ٤٠ ضعف الوازع الديين
 ٤١ اخللل األسري يف البناء الثقايف للفتاة

 ٤٣ النظرة الدونية للمرأة

 



 ١٢٣

 ٤٥ خلل احملتوى الفكري والقيمي لإلعالم
حية النظرية من الناسبل عالج ظاهرة الفتيات املسرتجالت :املبحث الثالث  ٤٩ 

 ٤٩ إصالح اجلانب الروحي للفتاة
 ٥٢  مسار التنشئة األسريةصحيحت

 ٥٣ تعزيز القيم
 ٥٥ تغيري البيئة

الجانب التطبيقي: الفصل الثاني  ٥٧ 
اإلطار املنهجي: املبحث األول  ٥٨ 
 ٦٢  حتليل بيانات الدراسة:املبحث الثاين
 ٦٢  ملخص حتليلي للحاالت:املطلب األول
حتليل بيانات أسباب ظاهرة الفتيات املسرتجالت:املطلب الثاين  ٧٦ 

حتليل بيانات سبل عالج ظاهرة الفتيات املسرتجالت: لثاملطلب الثا  ٨٤ 
 ٩٠ الخاتمة
 ٩١ النتائج

 ٩٧ التوصيات
 ٩٨ مستخلص الدراسة
 ٩٩ المصادر والمراجع

 ١٠٨ الملحقات
 ١٠٩ دليل املقابلة

تذة واألستاذات الذين استفادت منهم الباحثة يف البحثقائمة بأمساء األسا  ١١٦ 
 ١١٧ الفهارس 

 ١١٨ فهرس اآليات
 ١١٩ فهرس األحاديث

 ١٢٠ فهرس األعالم
 ١٢١ فهرس اجلداول

 ١٢٢ فهرس املوضوعات
  

 




