


كلمة شكر وتقدير

الحمــد والشــكر هلل غــز وجــل الــذي هدانــا وأرشــدنا وأنــار دربنــا وفتــح لنــا أبــواب العلــم 

وأمدنــا بالعــزم والصبــر واإلرادة إلعــداد هــذا البحــث الموجهــه لفئــة المراهقات،كمــا نتقــدم 

بخالــص الشــكر والتقديــر العظيــم والعرفــان للدكتــورة رنــا حســن إلشــرافها علــى البحــث 

ومتابعتهــا لمــا بــكل خطــوه خطيناهــا وتقديــم النصيحــة الســديدة ومســاعدتنا فــي اي وقــت 

طــول فتــرة العمــل علــى المشــروع،كما نتقــدم بخالــص الشــكر والثنــاء الــى أفــراد اســرنا 

الذيــن لطالمــا ســاندونا فــي كل خطــوه نخطيهــا دون كلــل.

ــا ســواء كان دعــم  ــكل مــن دعــم حملتن ــاء ل ــان والثن ــا نتوجــه بخالــص الشــكر واالمتن كم

معنــوي او دعــم مادي،ونخــص بالذكــر شــركة صــب وآي علــى دعمهــم المــادي لنــا و المعهــد 

الوطنــي لفنــون الطهــي الصحــي و مدرســة قطــر اإلعداديــة المســتقلة للبنــات والعامليــن فــي 

هــذه الجهــات علــى الوقــت والجهــد الــذي بذلــوه مــن أجــل نجــاح حملتنــا.

نعجــز عــن التعبيــر عــن مشــاعرنا فتخوننــا الكلمــات لنصــف فيهــا مــا يجــول بخاطرنــا مــن 

شــكر وامتنــان لــكل مــن مــد لنــا يــد العــون و نــور طريقنــا وزرع فينــا االمــل لنكمل المســيرة 

ســواء كان بنصائــح او بكلمــات ايجابيــة وتشــجيعية اثنــاء عملنــا علــى هــذا البحث،فشــكرا لكــم 

جزيل الشــكر.

شكرًا لكــم 
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ملخص الحملة :
حملــة أنــِت أجمــل هــي حملــة توعويــة مجتمعيــة تهــدف لخدمــة اجتماعيــة 

لشــريحة هامــة مــن المجتمــع القطــري إال وهــي فئــة المراهقــات الــذي يجب 

ان يكــون لهــم اهتمــام خــاص ألنهــم يمــرون فــي مرحلــة عمريــة انتقاليــة 

ــود  ــدم وج ــق لع ــن الطري ــم ع ــرف بعضه ــا فينح ــاعر فيه ــارب المش و تتض

ــدون  ــة ب ــة العمري ــذه المرحل ــاز ه ــاعدهم الجتي ــم ويس ــك بيده ــن يمس م

معرقالت،حيــث ان مرحلــة المراهقــة تعتبــر نقطــة تحــول كبيــر فــي حيــاة 

الفتــاه وتحتــاج الــى تكيــف مــن نــوع جديــد يختلــف عــن مــا تعــودن عليــه 

وهــن فــي نضــال إلثبــات انفســهن وشــخصيتهن فــي المحيــط الــذي يعشــن 

ــتحضرات  ــتخدمن مس ــي يس ــا الحال ــي وقتن ــات ف ــت المراهق داخلة،أصبح

تجميــل ال تناســب أعمارهــن ويختــرن مالبــس ال تناســب مرحلتهــن العمريــة 

لرغبتهــن الشــديدة فــي مواكبــة صيحــات الموضــة والظهــور بشــكل خارجــي 

أكبــر مــن عمرهن،ظنــًا منهــن أن الجمــال فــي الظهــور بشــكل أكبــر ممــا 

همــن عليــه  وذلــك بوضــع كميــات كبيــره مــن مســاحيق التجميــل الــذي 



ــة  ــكل مرحل ــدركات أن ل ــر م ــن الحقيقة،غي ــدة ألعماره ــنوات عدي ــف س يضي

عمريــة جمالهــا الخاص،وأصبحــت هــذه الظاهــرة منتشــرة بشــكل كبيــر فــي 

مجتمعنــا القطري،ولذلــك مــن واجبنــا كطالبــات عالقــات عامــة فــي جامعــة 

قطــر أن نرشــدهن إلــى الطريــق الصحيــح الــذي مــن المفتــرض أن يســلكنهن 

وذلــك ألن تفاقــم الظاهــرة قــد يــؤدي إلــى مشــاكل أكبــر فــي المســتقبل.

كالعديــد مــن المؤثــرات يعتبــر االعــالم و وســائل التواصــل االجتماعــي مؤثــرًا 

قويــا وفعــال علــى هــذه الفئــة باإلضافــة الــى كونهمــا ســالح ذو حديــن فأمــا 

ــم  ــن ام يت ــي له ــر ايجاب ــون مؤث ــه فتك ــة ايجابي ــتعمالهما بطرق ــم اس ان يت

اســتخدامهما بطريقــة ســلبيه فتعطــي التأثيــر المعاكــس وهــو تأثيــر ســلبي 

قــد يــؤدي الــى ضــرر كبيــر ومستمر،وبســبب تطــور التكنولوجيــا اصبــح مــن 

ــائل  ــذه الوس ــالل ه ــن خ ــه م ــم عرض ــا يت ــة كل م ــم مراقب ــتحيل ان يت المس

ــات مــن عــد اســتخدام هــذه  ــع المراهق ــة من ــى صعوب ــة ال ــة باإلضاف االتصالي

الوســائل بســبب انتشــارها الكبيــر فــي المجتمــع وبيــن الفئة المســتهدفه بشــكل 

ــر  ــا تتأث ــو عندم ــة ه ــائل االتصالي ــذه الوس ــلبي له ــر الس ــن التأثي اخص،ويكم



المراهقــات بفئــة معينــة مــن الناشــطين علــى هذه الوســائل مثــل " الفاشينيســتا 

" وهــي لقــب يطلــق علــى ناشــطات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي اآلتــي 

ــا  ــر صيحاته ــة وآخ ــون الموض ــي ويتابع ــكل الخارج ــام بالش ــقون االهتم يعش

ويضعــن المكيــاج بشــكل يومــي باإلضافــة الــى عمليــات التجميــل التــي تجعلهــم 

يبــدون فــي قمــة الجمــال.

ــون  ــم يقوم ــات ألنه ــى المراهق ــر عل ــر كبي ــات تأثي ــن الفتي ــة م ــذه الفئ له

باســتعراض طريقــة الماكيــاج الــذي يضعونــه وعيــادات التجميــل التــي يذهبون 

ــل  ــات التجمي ــل عملي ــون بعم ــي يقوم ــا الت ــل ايض ــفيات التجمي ــا ومستش اليه

فيها،فيؤثــرن تأثيــرا ســلبيا علــى المراهقــات التــي يطمحــن ان يكونــوا نفســهم .

مــن خــالل هــذه الحملــة التــي قمنا بهــا أردنــا أن نوعــي المراهقــات بما يناســب 

ــق  ــه عــن طري ــة الحافــظ علي ــة الجمــال الطبيعــي وكيفي أعمارهــن و بأهمي

الخلطــات الطبيعيــة والتغذيــة الســليمة والرياضــة دون اللجــوء لمســتحضرات 

التجميــل وعمليــات التجمــل التــي تأخــذ ســنوات مــن عمرهــن وتضرهم،وذلــك 

عــن طريــق برنامــج متكامــل يضــم العديــد مــن الورشــات التــي تهتــم بالصحــة 



وبالجمــال الطبيعــي وبالخلطــات الطبيعيــة والرياضــة.

قمنــا خــالل الحملــة بعمــل العديــد مــن الورشــات والفعاليــات بــدأت بورشــة 

ــه  ــذي تقدم ــج ال ــف بالبرنام ــك التعري ــا وكذل ــا وأهدافن ــة لحملتن تعريفي

ــي  ــات وف ــتقلة للبن ــة المس ــر الثانوي ــة قط ــي مدرس ــك ف ــا وكان ذل حملتن

مدرســة قطــر اإلعداديــة المســتقلة للبنات،وقــد قمنــا باإلعــالن عــن تفاصيلهــا 

مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعي،وقمنــا بورشــتنا الثانيــة والتــي كانــت 

بعنــوان " جمالــي فــي غذائــي " قدمــت الورشــة االســتاذة بســمة النعيمــي مديــر 

ــة  ــي الصحــي فــي مدرســة قطــر االعدادي ــون الطه ــي لفن ــد الوطن عــام المعه

ــا  ــا ايض ــن الحاضرين،وقمن ــر م ــل كبي ــاك تفاع ــات وكان هن ــتقلة للبن المس

بورشــة بعنــوان " ايروبكــس " وهــي ورشــة تهتــم بالرياضــة وأهميــة الرياضــة 

ــام بتماريــن  ــد مــن المراهقــات فــي الورشــة والقي للمراهقــات وشــارك العدي

االيروبكــس مــع مدربــة الرياضــة.



الفصل األول 
المقدمة



مقدمة : 

يصــل االنســان الــى هــذا العالــم فــي صــورة كيــان فيزيقي،فهو كغيــره من 

المخلوقــات يخضــع لخصائــص النمــو والقوانيــن العامــة التــي تتبعه،وهــي 

تســير الــى األمــام تتجــه لتحقيــق غــرض ضمنــي وهــو النضج،وفــي هــذه 

المرحلــة النمائيــة التــي تشــمل الجوانــب الجســمية والعقليــة والوجدانيــة 

ــا  ــا وتركيزن ــذا البحــث ســنصب اهتمامن ــي ه ــة ف ــة واالجتماعي واالنفعالي

ــر  ــى تأثي ــاص وعل ــكل خ ــات بش ــى المراهق ــة وعل ــة المراهق ــى مرحل عل

الشــكل الخارجــي علــى تقبــل المراهقــة لذاتها،فالمراهقــة تبــدأ فــي تكويــن 

نظــرة نحــو ذاتهــا والتــي تتضمــن فــي جعبتهــا أفــكارًا ومعانــي واتجاهــات 

ويمكننــا القــول بــأن المراهقــة تبــدأ بتكويــن مفهــوم حــول ذاتها،وتشــمل 

ــة  ــة والوظيفي ــة الخصائــص الفيزيقي هــذه االفــكار صــورة جســمه متضمن

والتــي يطلــق عليهــا صــورة الجســم،ومن هنــا يتشــكل بعــد مهــم مــن ابعــاد 

ــذه  ــي ه ــة ف ــدى المراهق ــكل ل ــاس تتش ــذا األس ــى ه ــية وعل ــذات األساس ال

الفتــرة التــي تســبق مرحلــة النضــج متغيــرات متباينــة ســواء علــى الصعيــد 



النفســي الداخلــي او علــى صعيــد البيئــة الخارجيــة وهــذه المتغيــرات هــي التي 

تعــوق بيــن المراهقــة وبيــن التواصــل الفعــال الســليم مــع البيئــة التــي تعيــش 

فيها،فــإن عــدم رضــا المراهقــة علــى جســمها او شــكلها والصــورة الســلبية التــي 

ــا  ــا قــد تكــون أحــد االســباب األساســية لمعاناته ــا المراهقــة فــي داخله تكونه

مــن االضطرابــات الســلوكية والتــي تعكــس عــد االتــزان وســوء التوافــق.

ــم  ــورة الجس ــكل وص ــن الش ــا ع ــة والرض ــورة االيجابي ــإن الص ــع ف ــي الواق ف

ــرت  ــد اظه ــعادة فق ــان والس ــعور باالطمئن ــو الش ــم وه ــل مه ــط بعام يرتب

الدراســات ان لفــرد الــذي يتقبــل شــكله الخارجــي هــو شــخص ســعيد يتمتــع 

ــا  ــه االجتماعية،ورض ــي عالقات ــر ف ــح اكث ــر وينج ــي كبي ــول اجتماع بقب

الفــرد لشــكله الخارجــي يرتبــط كثيــرًا بمــا يصــدره اآلخــرون مــن تقييمــات 

ــاه  ــدم رض ــرد او ع ــا الف ــدى رض ــى م ــر عل ــي التأثي ــة ف ــه فعالي ــكام ول و اح

ــوع  ــى موض ــوع ال ــذا الموض ــا ه ــد يحيلن ــكله الخارجي،وق ــه وش ــن جاذبيت ع

اكبــر وهــو ان لــكل مجتمــع معاييــر جماليــة تختلــف مــن مجتمــع الــى آخــر 

وان لــكل مجتمــع معاييــر خاصــة بــه وهــذه المعاييــر هــي التــي تســهم فــي 



تبنــي الشــكل الخارجــي المثالــي وهــو الــذي يمثــل جــزء مركــزي فــي تقبــل 

الفــرد ورضــاه عــن شــكله الخارجي،كمــا ان معاييــر المجتمــع حــول الشــكل 

الخارجــي المنشــوره ترجــع لعوامــل اجتماعيــة وثقافيــة ولكــن نجــد قلــة فــي 

البحــوث حــول هــذا الموضــوع الــذي لــم يجــذب الباحثيــن ليبذلــوا محــاوالت 

فــي دراســة هــذا المجــال.

وتتطــور الصــورة التــي تكونهــا المراهقــة حــول شــكلها الخارجــي مــن مرحلــة 

عمريــة الــى آخــرى وتتميــز هــذه الخاصيــة باالســتمرار والتعقيــد بحيــث انهــا 

ال تختلــف عــن اي ظاهــرة ارتقائيــة آخــرى مــن حيــث انتقالهــا مــن الخــاص 

ــة وان كان  ــة الجزئي ــرة الدقيق ــى النظ ــاملة ال ــرة الش ــن النظ ــام وم ــى الع ال

االســتمداد فــي االصــل يرجــع الــى اإلطــار الكلي،ففــي مرحلــة المراهقــة هــي 

ــدأ  ــد المراهقة،وتب ــاء جس ــن اعض ــو م ــكل عض ــي ل ــص الجزئ ــة الفح مرحل

فــي معانــاة جديــدة تنتــج مــن التغيــرات المفاجــأة لجســدها وغالبــا مــا تشــعر 

ــخاص  ــرأي األش ــورة ب ــذه الص ــر ه ــا والبدانة،وتتأث ــدم الرض ــة بع المراهق

ــن  ــى مكوني ــة عل ــي للمراهق ــر الخارج ــم والمظه ــورة الجس ــمل ص حولها،تش



اساســين ويتمثــل االول فــي مــا يســمى بالمثــال الجســمي وهــو النمط الجســمي 

للشــكل الخارجــي للفــرد الــذي يعتبــر مناســبًا وجذابــًا مــن منظورين مــن حيث 

عمــر الفــرد و وجهــة نظــره الثقافيــة،ان المثــال الجســمي كمــا تحــدده ثقافــة 

ــه  ــرد نحــو نفســه وذات ــون نظــرة الف ــه يك ــه ألن ــه دور ال يســتهان ب ــرد ل الف

ــرد  ــورة الف ــع ص ــمي م ــال الجس ــوم المث ــق مفه ــي،وان تطاب ــكله الخارج وش

الفعليــة لشــكله الخارجــي فــأن لذلــك اســهام كبيــر فــي تقديــر الفــرد لذاتــه.

يجــب ان نشــيد ان الفتــاه المراهقــة قــد تكــون اكثــر عرضــة للتقييمــات مــن 

ــل  ــا مث ــن مالحظته ــي يمك ــمانية الت ــرات الجس ــبب التغي ــك بس ــور وذل الذك

ــاه  ــى فت ــة ال ــن طفل ــا م ــوض وتحوله ــاع الخ ــدر واألرداف واتس ــالء الص امت

ناضجــة.

وفــي ظــل الثــورة االعالميــة الفضائيــة وطغيــان الصــورة وثقافتهــا وانتشــار 

القنــوات الفضائيــة وتطــور التكنولوجيــا واالتصــال فــي العالــم وفــي المجتمــع 

القطــري والــذي أدى الــى انتشــار وســائل التواصــل االجتماعــي الحديثــة مثــل 



ــوب وغيرهــا مــن  ــر وانســتقرام و ســناب شــات و اليوتي ــوك و تويت ــس ب الفي

الوســائل الحديثــة للتواصــل االجتماعــي فإنــه مــن المنطقــي جــدا افتــراض دور 

هــذه الثــورة االعالميــة والفضائيــة  وتأثيرهــا القــوي علــى فئــة المراهقــات 

ــة  ــوذج النحاف ــى نم ــد طغ ــة لشــكلها الخارجي،فق ــة صــورة المراهق ــن ناحي م

وتــم اعتبــاره النمــوذج المفضــل اعالميــا و تــاله نمــوذج الجســم الممتلــئ الــذي 

ــى هــذا النمــوذج بغــض  يســمى الســاعة الرملية،فتتســابق النســاء للوصــول ال

النظــر عــن االقتنــاع بــه وبغــض النظــر عــن ســلبياته ) دور وســائل االعــالم (

ــي  ــره الت ــيولوجية و الفك ــة والفس ــات االجتماعي ــيره الحاج ــرد تس * ان الف

يكونهــا عــن نفســه وهــذه الحاجــات تظهــر فــي ســلوك الفــرد الظاهــر و هــي 

حاجــات تحتــاج الــى االشــباع وان لــم يتــم اشــباع هــذه الحاجــات فإنهــا تتحــول 

الــى توتــر والــذي يــؤدي الــى اختــالل فــي تــوازن الفرد،ولذلــك فــإن هــذه 

ــة  ــم حزم ــالل تقدي ــن خ ــات م ــات المراهق ــباع حاج ــي اش ــب ف ــة تص الدراس

متكاملــة مــن المعلومــات علــى شــكل برنامــج يحمــل فــي جعبتــه العديــد مــن 

ــم. ــم بصحتهــم وجماله ــي تهت الورشــات والصفــوف الت



أهمية الحملة :

تكمــن أهميــة حملتنــا بأنهــا االولــى مــن نوعهــا فــي قطر،بعــد بحــث مكثــف لم 

نعثــر علــى أي حملــة تختــص بفئــة المراهقــات وبجمالهــن الطبيعــي وكيفيــة 

الحفــاظ عليــه ولألســف بالرغــم مــن كــون فئــة المراهقــات مهمــة جــدا إال 

انهــا لــم تحظــى باالهتمــام المطلــوب مــن ناحيــة الحمــالت المجتمعية،ولهــذا 

ــة  ــذه الفئ ــن ه ــر م ــال كبي ــدت اقب ــال وحص ــوي وفع ــا دوري ق ــأن لحملتن ف

لرغبتهــن الشــديد بالحصــول علــى المســاعدة التــي يحتاجونهــا.

ــا لحــل للحــد مــن هــذه الظاهــرة وهــو  ــة فــي تقديمن ــة الحمل وتكمــن اهمي

ــو  ــة وه ــا المراهق ــي تحتاجه ــب الت ــع الجوان ــص بجمي ــل يخت ــج متكام برنام

ــدارس  ــي الم ــات ف ــات للمراهق ــن الورش ــة م ــه متكامل ــم حزم ــج يضم برنام

ــة و  ــليمة والرياض ــة الس ــة والتغذي ــم بالصح ــي تهت ــة والثانوية،والت االعدادي

ــن. ــب اعماره ــي تناس ــة الت ــات الطبيعي ــي والخلط ــال الطبيع ــام بالجم االهتم



 المشكلة :

مرحلــة المراهقــة تعتبــر نقطــة تحــول كبيــر فــي حيــاة الفتــاه وتحتــاج الــى 

تكيــف مــن نــوع جديــد يختلــف عــن مــا تعــودن عليــه وهــن فــي نضــال إلثبــات 

انفســهن وشــخصيتهن فــي المحيــط الــذي يعشــن داخلة،أصبحــت المراهقــات في 

وقتنــا الحالــي يســتخدمن مســتحضرات تجميــل ال تناســب أعمارهــن ويختــرن 

مالبــس ال تناســب مرحلتهــن العمريــة لرغبتهــن الشــديدة فــي مواكبــة صيحات 

الموضــة والظهــور بشــكل خارجــي أكبــر مــن عمرهن،ظنــًا منهــن أن الجمــال 

فــي الظهــور بشــكل أكبــر ممــا همــن عليــه  وذلــك بوضــع كميــات كبيــره 

مــن مســاحيق التجميــل الــذي يضيــف ســنوات عديــدة ألعمارهــن الحقيقة،غيــر 

ــا الخاص،وأصبحــت هــذه الظاهــرة  ــة جماله ــة عمري ــكل مرحل مــدركات أن ل

منتشــرة بشــكل كبيــر فــي مجتمعنــا القطري،ولذلــك مــن واجبنــا كطالبــات 

عالقــات عامــة فــي جامعــة قطــر أن نرشــدهن إلــى الطريــق الصحيــح الــذي من 

المفتــرض أن يســلكنهن وذلــك ألن تفاقــم الظاهــرة قــد يــؤدي إلــى مشــاكل 

أكبــر فــي المســتقبل.



رؤيتنا 

 أن تختار المراهقة وتميز ما يناسب فئتها العمرية في كل 

ما يخص الجمال واالعتناء بالمظهر الخارجي والصحة 

بطريقة طبيعية وبدون اللجوء الى المواد المضرة و وضع 

مساحيق تجميل كثيرة او اللجوء الى عمليات التجميل التي 

اصبحت ظاهرة منتشرة وبكثرة في االونة االخيرة.

رسالتنا 

لكل مرحلة عمرية جمالها، اختاري ما يناسب عمرك

هدفنا  

توعية المراهقات بخطورة هذه الظاهرة والتي تسلب منهن 

براءتهن وجمالهن الحقيقي الذي يخفينه تحت طبقات عديدة 

من الماكياج و ارتداء مالبس ال تناسبهن فتضيع أعمارهن 

الحقيقة.



أهداف الحملة :

تهــدف حلمــة » انــِت اجمــل » الــى توعيــة المراهقــات وأوليــاء االمــور بخطورة 

الظاهــرة التــي نراهــا بازديــاد وتكاثــر مســتمر فــي مجتمعنــا القطــري وهــي 

ان المراهقــات يميلــون الــى وضــع طبقــات الماكيــاج وارتــداء المالبــس التــي 

ال تليــق بأعمارهــن باإلضافــة الــى رغبتهــن بإجــراء عمليــات التجميــل وعــدم 

تقبــل اشــكالهن وجمالهــن الحقيقي،وهــذا ال يعــود الــى وجــود مشــكلة حقيقيــه 

ــا  ــب ان يتبعوه ــي يج ــة الت ــة الصحيح ــون الطريق ــم يجهل ــكالهن،بل ألنه بإش

لتحقيــق الجمــال الطبيعــي كاســتخدام الوصفــات الطبيعيــة لتحســين بشــرتهم 

والحفــاظ علــى نضارتــه بــل وضــع الفونديشــن الــذي يخفــي عيــوب البشــرة 

كالحبــوب التــي تظهــر علــى بشــرة المراهقــات فــي هــذه الفترة،كمــا تهــدف 

ــص  ــا يخ ــول كل م ــم ح ــات واتجاهاته ــلوك المراهق ــر س ــى تغيي ــا ال حملتن

ــيترتب  ــا س ــاحيق التجميل،ومم ــي لمس ــي وصح ــل طبيع ــاد بدي ــال وإيج الجم

علــى ذلــك مــن وعــي وإدراك بالــذات و زيــادة الثقــة بالنفــس.



ــال  ــاع بجم ــرة االقن ــول فك ــدف ح ــذا اله ــور ه ــي:  يتمح ــدف اقناع ه

ــه ال  ــا وان ــاص به ــال خ ــا جم ــة له ــة عمري ــي،وان كل فئ ــات الحقيق المراهق

وجــود أليقونــة جمــال واحــدة يجــب ان يصبــح الجميــع مثلهــا ليكــون جميــل 

بــل ان كل فتــاه تملــك جمــال خــاص وفريــد بهــا ويــب ان تقتنــع بهــذا الجمال 

ــه. و ال تخجــل من

الهــدف المعرفــي :  يتمحــور هــذا الهــدف حــول نشــر الوعــي بخطــورة 

الظاهــرة وانتشــارها بيــن فئــة المراهقات،فحملــة » انــِت » اجمــل تهــدف الــى 

ــاء االمــور ايضــا  ــل الــى اولي ايصــال هــذه الفكــرة ليــس للمراهقــات فقــط ب

كونهــم مؤثــر قــوي علــى ابنائهــم.

الهــدف الســلوكي :  يتمحــور هــذا الهــدف تغييــر ســلوك المراهقــات 

ــى  ــد وإرشــادهم ال ــاب جدي ــح ب ــي وفت ــال الطبيع ــا يخــص الجم حــول كل م

الســلوك الصحيــح مــن حيــث اختيــار المنتجــات الطبيعيــة التــي تعــزز جمالهــن 

و تغيــر نظامهــم الغذائــي الــى نظــام مفيــد وصحــي يعــزز جمالهــم الخارجــي 

ــي  ــان ف ــا ش ــذي له ــة ال ــة الرياض ــى ممارس ــة ال ــك باإلضاف ــم كذل وصحته



ــر اشــكال اجســامهن و تحســين صحتهــم لألفضــل. تغيي

توعيــة المراهقــات بخطــورة هــذه الظاهــرة والتي تســلب منهــن براءتهن   -

ــاج و  ــن الماكي ــدة م ــات عدي ــت طبق ــه تح ــذي يخفين ــي ال ــن الحقيق وجماله

ــة. ــن الحقيق ــع أعماره ــبهن فتضي ــس ال تناس ــداء مالب ارت

التعريف بالجمال الطبيعي.  -

اإلقناع ان كل فئة عمرية عامل جمال خاص وفريد.  -

التعريف بالوصفات والخلطات الطبيعية التي تناسب اعمرهن.  -

ــذاء الصحــي والرياضــة  ــي تشــمل الغ ــة والت التعريــف بالطــرق الصحي  -

للحصــول علــى الجمــال،دون الحاجــة للجوء الــى الماكيــاج وعمليــات التجميل.

التعريف بالماكياج الناعم والبسيط والذي يناسب اعمارهن.  -



الجمهور المستهدف

هــو تقســيم المجتمــع الــي فئــات عمريــة و مــن لديهــم احتياجــات و متطلبــات 

ــن  ــي فئتي ــا ال ــي حملتن ــتهدف ف ــور المس ــك الجمه ــم ذل ــابها و ينقس متش

)جمهــوى اولــي( وهــم مــن يتــراوح اعمارهــم مــن 12- 19 ســنة و يتمثلــون فــي 

المراحــل الدراســية مــا بيــن الصــف االول االعــدادي الــي الصــف الثالــث ثانــوي 

ــذه  ــن ه ــون م ــن يعان ــم م ــور و ه ــاء االم ــم اولي ــوي ( ه ــا ) الجمهورالثان ام

ــة المراهقــة او مقبليــن علــي ســن  الظاهــرة اي ان يكونــوا ابنائهــم فــي مرحل

ــة. المراهق

اساس جغرافي:  

و تتمثــل فــي دولــة خليجيــة وهــي دولــة )قطــر( و مواطينيهــا و نقــوم   -

ــم  ــي تجمعه ــات الالت ــات القطري ــات المراهق ــي المواطن ــر عل ــي قط ــة ف بحمل

ثقافــة عربيــة اســالمية مشــتركة و تتمثــل فــي عاداتهــم و تقاليدهــم و ايضــا 

ــتركة. ــة المش ــراف القطري االع



      االسس السكاني –الديموغرافي: 

ــن  ــات م ــات المراهق ــل للفتي ــوس التجمي ــي ه ــا عل ــي حملتن ــوم ف نق  -

عمــر 12-19 ســنة مــن مراحــل تعليميــة مختلفــة مــن الصــف االول االعــدادي 

الــي الصــف الثالــث ثانــوي و مشــاكل التجميــل لــدي الفتيــات فــي المجتمــع 

ــري. القط

االساس النفسي :  

نقــوم فــي حملتنــا علــي شــخصية الفتــاة المراهقــة المهوســة بعمليــات   -

التجمــل و الفتــاة التــي تركــز علــي ان يراهــا المجتمــع مــن ضمــن المعايــر 

الجماليــة التــي يحددهــا االعــالم فــي االعالنــات و التــي تعانــي مــن قلــة ثقاتهــا 

بنفســها بســبب جســمها او اي خــالل تالحظــه الفتــاة بنفســها و الــذي يعمــل علي 

لجــوء الفتــاة بإتبــاع نظــام اســهل لحــل المشــكله التــي تعانــي منهــا هــي فقــط 

والتــي تراهــا هــي ايضــا فقــط مشــكلة و كذلــك الفتــاه التــي تريــد ان تكــون 

اكبــر مــن ســنها االساســي و تريــد ان تلفــت اليهــا االنظــار بهيئتهــا المعدلــة 

ــرف و  ــي الت ــم عل ــلوب حياته ــي اس ــدن ف ــات تعتم ــؤالء الفتي ــطتها و ه بواس

الســطحيه فــي التعامــل .



أهم المفاهيم 

المراهقة:

هــي كلمــة راهــق فــي اللغــة العربيــة وهــي تعنــي االقتــراب مــن األشــياء لكــن 

فــي علــم النفــس يشــير هــذا المفهــوم الــي اقتــراب االفــراد مــن كــذا نحيــة 

ــرا  ــا وأخي ــي ورابع ــا االجتماع ــي وثالث ــا العقل ــماني وثاني ــوج الجس أوال النض

ــد مــن مراحــل  ــة ال تع ــة المراهق ــات ان مرحل ــي وتشــير هــذه المعلوم النفس

النضــوج التــام ولكــن هــي مرحلــة تــؤدي الــي مرحلــة النضــوج وهــي فتــرة 

عمريــة مــا بيــن 12 الــي 21 ســنة وهــي فتــرة تتميــز بتقلــب المــزاج وصعبــة 

يمــر بهــا االنســان وتكــون مؤهلــة للشــخص لكــي يتجــاوز اول اختبــار يمــر بــه 

فــي حياتــه و هنــاك مراحــل للمراهقــة أوال المراهقــة مــا بيــن 11 الــي 14  ســنة 

ــة  ــا المراهق ــريعة ثاني ــة س ــرات بيولوجي ــر بتغي ــي تتغي ــة الت ــي المرحل و ه

الوســطي مــن 14 الــي 18 و فــي هــذه المرحلــة تكتمــل التغيــرات البيولوجيــة 

ثالثــا المراهقــة المتأخــرة مــن 18 الــي 21 و هــذه الفتــرة يتحــول الفــرد الــي 

انســان راشــد مظهــرا و ســلوكا و تصرفــا .



 الجمال الطبيعي:

ــط  ــس فق ــي لي ــال الطبيع ــة و الجم ــياء الجميل ــي األش ــل باق ــال مث ــو جم ه

ــر  ــن مناظ ــة م ــياء الجميل ــص األش ــا يخ ــن أيض ــخاص و لك ــي األش ــون عل يك

طبيعيــة لكــن عندمــا نتكلــم عــن الجمــال الطبيعــي لألشــخاص يكــون عبــارة 

ــر و  ــي المظه ــه عل ــذي ينعكــس بطبيعت ــي و ال ــن المحــور الداخل عــن محوري

المحــور الخارجــي و هــو الجمــال الخارجــي الــذي يخــص المظهــر مــن بشــرة 

و شــعر و صحــة و جســم.

التغذية السليمة:

هــي بصــورة بســيطة عالقــة العــام مــع نشــاط الكائنــات الحيــة و هــي تؤخــذ 

التغذيــة الســليمة مــن خــالل األطعمــة المهمــة لصحــة االنســان و التــي تمــده 

بالطاقــة و الصحــة و معلومــة مهمــة و مفيــدة جــدا ان االنســان تثبــت درجــة 

ــم  ــف الجس ــبة لوظائ ــة مناس ــذه الدرج ــة و ه ــة مئوي ــد 37 درج ــه عن حرارت

الحيويــة لكــي تعمــل الوظائــف علــي اكمــل وجــه و هــذه مــن نعــم اهلل علينــا 

و التغذيــة الســليمة تكــون عــن طريــق االكل الصحــي بــكل عناصــره الغذائيــة 

ــب  ــدة تناس ــة جي ــي صح ــل عل ــي يحص ــان لك ــة االنس ــة لصح ــة اليومي المهم



عمــرة االفتراضــي و الصحــة تنعكــس بشــكل مباشــر علــي البشــرة و الشــعر و 

الجســم فالتغذيــة الســليمة تنعكــس علــي الصحــة الســليمة مــن خــالل اتبــاع 

الهــرم الغذائــي فــي االكل اليومــي.

  الرياضة:

ــكل  ــان بش ــا االنس ــي يحتاجه ــية الت ــر األساس ــد العناص ــة اح ــر الرياض تعتب

يومــي علــي مختلــف االشــكال منهــا التماريــن الرياضيــة و هــي تناســب فئــة 

المراهقــات و األطفــال و هنــاك الرياضــة عــن طريــق المشــي 30 دقيقــة يوميــا 

و هــي تناســب فئــة المســنين و كبــار الســن ابتــداء مــن 40 ســنة الــي فــوق و 

ــادهم و  ــي أجس ــا عل ــة حفاظ ــذه الفئ ــاص له ــع خ ــم بطاب ــة تتس ــذه الرياض ه

بالنســبة للمراهقــات البــد مــن ممارســة الرياضــة علــي شــكل تماريــن رياضيــة 

او رياضــات اخــري تخــص المراهقــات منهــا الزومبــا و هــذه الرياضــة األكثــر 

انتشــارا و تخــص باألخــص فئــة المراهقيــن الن يوجــد بهــا الكثير مــن الحماس 

تناســب هــذه المرحلــة بــكل أفكارهــم الحماســية.



مساحيق التجميل:

هــي مــواد كيميائيــة تســتخدم لتعزيــز الجمــال الخارجــي او رائحــة الجســم 

ــالء  ــفاه و ط ــرات الش ــور محم ــاحيق و عط ــم و مس ــا مراه ــري و منه و البش

االظافــر و مكيــاج العيــون و أيضــا العدســات الالصقــة الملونــة ز اصبغــة الشــعر 

تنــدرج تحــت مســاحيق التجميــل و هــي تكــون مصنعــة كيميائيــة و ذات الــوان 

صناعيــة و تركيبــات صناعيــة مختلفــة.

عمليات التجميل : 

ــتعادة  ــط اس ــوم مبس ــي بمفه ــة و ه ــراض جمالي ــري ألغ ــات تج ــي جراح ه

التــوازن و التناســق لجــزء مــن أجــزاء الجســم عــن طريــق االســتعانة بمقيــاس 

ــال. ــكات الجم ــال العالمــي لمل الجم

وسائل التواصل االجتماعي:

اليــوم اصبــح العالــم أشــبه بقريــة صغيــرة نتيجــة لتطــور الوســائل االتصاليــة 

و األســاليب التــي قللــت فــي الوقــت و المجهــود بيــن دول العالــم قربــت بيــن 

النــاس فــي كل أجــزاء  العالــم  و هــذه التكنولوجيــا الحديثــة هــي واحــدة مــن 

ثمــرات علــم االتصــاالت الحديثــة . 



الفصل الثاني 
البحوث السابقة و النظريات



النظريات 

مفهوم نظرية التعلم االجتماعي : 

      ينــدرج مفهــوم نموذج التعلــم بالمالحظة ضمن حقل سوســيولوجيا 

التربيــة، و يقــوم علــى فرضيــة مفــاده أن اإلنســان ككائــن اجتماعــي، 

يتأثــر باتجاهــات اآلخريــن  وتصرفاتهــم وســلوكاتهم ومشــاعرهم ، 

أي أن لديــه القــدرة علــى التعلــم منهــم عــن طريــق مالحظــة تقليدهــا 

واســتجاباتهم و إمكانيــة التأثــر بالعقــاب والثــواب علــى نحــو بديلــي ) 

غيــر مباشــر (  و هــذا مــا يصبــغ التعليــم الطابــع التربــوي ألن التعلــم 

ال يتــم فــي فــراغ بــل فــي محيــط اجتماعــي )نشــواتي ،2005(.

    كمــا تعــرف هــذه النظريــة بأســماء أخــرى كثيــرة منهــا نظريــة 

التعلــم بالنمذجــة أو نظريــة التعلــم بالمالحظــة والتقليــد، ، أو نظرية 

ــر  ــا تعتب ــة؛ ألنه ــات التوفيقي ــم االجتماعــي، و هــي مــن النظري التعل



حلقــة وصــل بيــن النظريــات المعرفيــة والنظريــات الســلوكية، ففــي التعلــم 

ــي  ــير الداخل ــي و التفس ــز الخارج ــن التعزي ــتخدام كل م ــم اس ــي يت االجتماع

للتعلــم .

ــر  ــام التفاعــل االجتماعــي والمعايي ــة قي ــى أهمي ــة عل     تركــز هــذه النظري

االجتماعيــة والظــروف والســياق االجتماعيــة فــي حــدوث التعلــم، ويعنــي ذلك 

أ ن التعلــم ال يتــم فــي فــراغ بــل فــي محيــط اجتماعــي مهيــئ لــه.

توظيف النظرية في الدراسة 

ــي  ــواء ف ــر س ــة األث ــات الباقي ــن النظري ــي م ــم االجتماع ــة التعل ــد نظري    تع

ــا  ــة ، وذلــك مــن منطلــق كونه ــة أو التربوي ــة أو التعليمي األوســاط التجاري

تفســر بشــكل كبيــر طريقــة التعلــم التــي يمارســها الفــرد مــن خــالل التقليــد 

ــة أن  ــذه النظري ــى ه ــا عل ــد تعرفن ــا بع ــب علين ــي يج ــاكاة ، وبالتال والمح

نكــون أكثــر وعيــا بتأثيرنــا الغيــر مباشــر والمباشــر فــي طالبنــا أو أطفالنــا ، 

ونســعى أن نكــون مثــااًل جيــًدا لمــا ندعوهــم أن يكونــوا عليــه. وقــد ثبــت للكثير 



ــابها  ــم اكتس ــا يت ــة وغيره ــلوكية واالجتماعي ــاط الس ــاس أن األنم ــن الن م

ــد الطفــل أو الشــباب  مــن خــالل المحــاكاة والتعلــم بالمالحظــة فعندمــا يقل

ــد، فحينمــا  الممثليــن والمطربيــن فإنهــا تتــم عــن طريــق المحــاكاة والتقلي

تقــوم الفتيــات بإرتــداء أفضــل صيحــات الموضــة ويقومــون بإســتخدام أدوات 

ــن  ــم اإلجتماعــي م ــة التعل ــات نظري ــك يجســدوا منطلق ــم بذل ــل ، فه التجمي

ــم  ــا يت ــة وغيره ــلوكية واالجتماعي ــاط الس ــا أن األنم ــة مفاده ــة حقيقي ناحي

ــائل  ــالل وس ــن خ ــة م ــم بالمالحظ ــاكاة والتعل ــالل المح ــن خ ــابها م اكتس

ــن  ــتوردة م ــياء المس ــل األش ــاكاة لفع ــالت، أو المح ــراءة المج ــالم أو ق اإلع

الــدول الغربيــة ودول أوروبــا مــن طــرق اللبــس وإختيــار موديــالت الســيارات 

ــك واي.  ــاول بعــض المأكــوالت التي ــة الحفــالت وتن وطريق

نظرية انتشار المبتكرات

تعــود أصــول نظريــة انتشــار المبتكــرات إلــى الدراســات المتفرقــة التــي قــام 

بهــا الباحثــون االجتماعيــون فــي عــدة مياديــن مختلفــة مثــل التربيــة والزراعة 



واالنتربولوجيــا لمعرفــة كيفيــة تبنــي المزارعين لألفــكار الجديــدة المرتبطة 

بأســاليب الزراعــة الحديثــة كمــا اهتــم بهــا أيضــا الباحثون فــي مجــال التربية 

ــر  ــم األس ــرة تنظي ــدة أو فك ــس الجدي ــرق التدري ــر ط ــات نش ــالل آلي ــن خ م

أو اقتنــاء األجهــزة واســتخداماتها وغيرهــا مــن المجــاالت المختلفــة لمعرفــة 

أثارهــا فــي النظــام االجتماعــي القائــم.

ــرات  ــة بالمبتك ــات المرتبط ــر المعلوم ــى نش ــري عل ــذه النظ ــز ه ــا ترك كم

والتجديــد بيــن أفــراد المجتمــع أو قطــاع منــه بهــدف تحقيــق التنميــة وهــو 

فــي األخيــر يعتبــر )التغييــر( الهــدف النهائــي لهــا التــي أجريــت مــن أجلــه. 

ــر أو  ــلوب مبتك ــدة أو أس ــرة جدي ــو أي فك ــة ه ــذه النظري ــق ه ــكار وف واالبت

نمــط جديــد نقــوم بإســتخدامه فــي الحيــاة ففكــرة تنظيــم األســرة أو إدخــال 

أســاليب جديــدة فــي الزراعــة أو اســتحداث وســيلة اتصالــي كالهاتــف المحمول 

أو غيــر ذلــك يعتبــر ابتــكارا.

     وقــد قــال روجــرز فــي مؤلفــه انتشــار االبتــكارات ان انتشــار االبتــكارات تمر 

ــى خمســة خطــوات التخــاذ القــرار، وتحصــل هــذه القــرارات فــي حلقــات  عل



مــن القنــوات االتصاليــة علــى فتــرة مــن الوقــت بيــن مجموعــة وحــدات فــي 

ــي أي  ــكار ف ــخص االبت ــض الش ــد يرف ــابه، وق ــمة التش ــه س ــي ل ــام اجتماع نظ

مرحلــة مــن هــذه المراحــل.

 وتتقسم هذه المراحل على خمسة اجزاء وهي :-

المعرفــة أو العلــم :   الشــخص يتعــرض لمعلومــات مبســطة لالختــراع ولكــن 

ليــس لديــه أي قابليــة للبحــث عــن المزيــد مــن المعلومــات لالختــراع .

االقتنــاع :   يبــدأ اهتمــام الفــرد بهــذا االختــراع ويبــدأ بالبحــث عــن معلومــات 

وتفاصيــل حولــه. 

ــيئات  ــا والس ــدرس المزاي ــر وي ــدأ التغيي ــي مب ــرد ف ــر الف يفك اتخاذ القرار:  

الناتجــة عــن اســتخدام هــذا االبتــكار ويقــرر بعدهــا تقبــل او رفــض االبتــكار.



التطبيــق:  يســتخدم الفــرد االبتــكار بطريقــة تختلــف تبعــا للموقــف . ويحــدد 

علــى هــذا االســاس مــدى فائــدة االبتــكار وربمــا يبحــث عــن معلومــات أكثــر 

أيضــا.

التأكيــد:  يقــرر الفــرد بشــكل نهائــي االســتمرار فــي اســتخدام االبتــكار . كمــا 

أن هــذه المرحلــة تأكيــد ذاتــي ، لــذا ربمــا تخلــق تناشــزا معرفيــا ، وتأكيــد 

بيــن عــدة أشــخاص أيضــا علــى ان المجموعــة اتخــذت القــرار الصائــب.

توظيف النظرية في مجال البحث: 

ــي  ــتخدامه ف ــوم بإس ــد نق ــط جدي ــر أو نم ــلوب مبتك ــدة أو أس ــرة جدي أي فك

ــباب وراء كل  ــكل األس ــرد تش ــية للف ــات األساس ــا بالحاج ــاة وإرتباطه الحي

ســلوك فــكل إنســان لــه عــدد مــن الحاجــات تنافــس بعضهــا علــى أن الحاجــة 

األقــوى أو الدافــع األقــوى هــو الــذي ســيحدد الســلوك وفــق ميلولــه لتلــك 

المبتكــرات، فالحاجــة األقــوى لتلــك المختــرع أو المبتكــر فــي وقــت معيــن 

ــات  ــا نقــول أن دافــع المــرأة نحــو عملي ــن . ومــن هن تــؤدي إلــى ســلوك معي



التجميــل يتثمــل فــي حاجاتهــا إلشــباع رغبــة لديهــا فــي المبتكــر أو المختــرع 

أوالفكــرة الجديــدة التــي تقتضــي فــي النهايــة ظهورهــا بصــورة جميلــة ، هــذه 

ــق مــن عــدة  ــدة تنطل ــرات واألســاليب الجدي ــك المبتك ــول لتل الحاجــة والمي

رغبــات منهــا علــى ســبيل المثــال ال علــى الحصــر كبــر الســن، التــرف، شــغل 

ــتقبل  ــن المس ــوف م ــم، الخ ــادث ألي ــرض لح ــة، التع ــة مرموق ــة اجتماعي مكان

بالنســبة للمقبليــن علــى ســن الــزواج . 

ومــن النمــاذج األخــرى التــي تجســد توظيــف تلــك النظرية أنــه يتم االســتفادة 

ــات  ــيلة للعالق ــت كوس ــتخدام اإلنترن ــاذج اس ــة نم ــالل معرف ــن خ ــا م منه

ــى أي مــدى تســتفيد هــذه المواقــع  ــة داخــل المجتمــع ، لمعرفــة إل اإلجتماعي

مــن إمكانيــات اإلنترنــت فــي تســهيل التواصــل مــع المواطنيــن، ومــع وســائل 

ــل  ــي التواص ــي ف ــوار االليكترون ــوذج الح ــي نم ــدى تتبن ــى أي م ــالم، وإل اإلع

مــع أفــراد المجتمــع ومــدى اســتخدامها لتقنيــات وســائل التواصــل التفاعليــة، 

واالســتراتيجيات االتصاليــة التــي تتبعهــا هــذه المواقــع، ونوعيــة أدوات العالقات 



ــات  ــدم وتقني ــوي المق ــمات المحت ــة وس ــج المتبع ــرق التروي ــتخدمة وط المس

ــا  ــدى تطبيقه ــا، وم ــم مواقعه ــر تصمي ــرز عناص ــتخدم، وأب ــل المس التواص

لمفاهيــم الحــوار والتواصــل التفاعلــي االليكترونــي مــع أفــراد المجتمــع،  فهذا 

كلــه ينبــى علــى رغبــة المواطنيــن فــي تجريــب وســائل اإلعــالم الجديــد.

    ويضــاف لتلــك النمــاذج مــا تقــوم بــه الفتيات والشــباب مــن الرغبة الشــديدة 

والملحــة فــي شــراء الجــوالت الحديثــة مــن الشــركات المعلنــة تماشــيًا مــع 

ميولهــم فــي إقتنــاء وتجريــب مــا هــو حديــث ومبتكــر، وينطبــق هــذا المثــل 

مــع جميــع األجهــزة اإللكترونيــة والســيارات.



 الدراسات السابقة 

ــا  ــذات كم ــوم ال ــم ومفه ــورة الجس ــا بص ــل وعالقته ــات التجمي عملي  .1

الطلبــه يدركهــا 

ــات  ــوان ) عملي ــة بعن ــة ميداني ــليمان ) 2014 (،بدراس ــود س ــيماء محم ــت ش قام

ــة  ــا الطلب ــذات كمــا يدركه التجميــل وعالقتهــا بصــورة الجســم ومفهــوم ال

(،هدفــت الدراســة الــى معرفــة العالقــه بيــن عمليــات التجميــل ومفهــوم الــذات 

وصــورة الجســم،تكونت عينــة البحــث مــن 350 طالبة،وتــم اســتخدام  فــي هــذا 

ــى العينة،تــم تطبيــق المقايــس علــى عينــة  البحــث اســتبيان وتــم توزيعــه عل

ــراد  ــات أف ــابية لدرج ــطات الحس ــاب متوس ــالل حس ــن خ ــك م ــة وذل الدراس

ــى  ــت ال ــأن الدراســة توصل ــاس ف ــى القي ــاء عل ــى كل المقاييس،وبن ــة عل العين

نتائــج مفادهــا ان هنــاك عالقــة بيــن عمليــات التجميــل وكل مــن مفهــوم الذات 

ــل  ــِت أجم ــا أن ــوع حملتن ــة بموض ــذه الدراس ــط ه ــم،يمكن رب ــورة الجس وص

وذلــك الن الحملــة تســعى لتغييــر ســلوك المراهقــات فيمــا يتعلــق بالجمــال 

ــوم  ــن مفه ــة بي ــاك عالق ــا ان هن ــل وبم ــات التجمي ــى عملي ــن ال ــى ال يجئ حت



الجمــال وعمليــات التجميــل فــال بــد مــن تغييــر هــذه النظــرة والعالقــة بينهما 

حتــى تتمكــن المراهقــة مــن التمييــز بيــن الجمــال الصحــي والطبيعــي وبيــن 

الجمــال الصناعــي غيــر الصحــي.

بعــض المتغيــرات الشــخصية المتعلقــة بالمراهقيــن والمراهقات: دراســة   .1

ــة. مقارن

ــض  ــوان ) بع ــت عن ــة تح ــراء دراس ــدادي ) 2011(. بإج ــى مق ــف موس ــام يوس ق

ــة (.  ــات: دراســة مقارن ــن والمراهق ــة بالمراهقي ــرات الشــخصية المتعلق المتغي

ــرات  ــي متغي ــات ف ــن والمراهق ــن المراهقي ــروق بي ــى الف ــرف عل ــدف التع به

وتقديــر  المــوت  الالعقالنية،واالكتئاب،وقلــق  االفــكار  وهــي  الدراســة 

الذات،وتكمــن اهميــة البحــث فــي معرفــة المتغيــرات التــي تتعــرض لهــا العينــة 

ــع  ــن جمي ــث م ــة البح ــت عين ــاالت متقلبة،تألف ــن انفع ــا م ــب عليه ــا يترت وم

ــوم  ــة دار العل ــي مدرس ــن )14-18( ف ــم بي ــراوح اعماره ــن تت ــن الذي المراهقي

ــة  ــة والالعقالني ــكار العقالني ــار األف ــتخدام اختب ــم اس ــة باألردن،ت المختلط

ــي  ــي تبن ــاث ف ــوق االن ــى تف ــل ال ــم التوص ــن 52 فقرة،وت ــون م ــن يتك والذي

ــاس  ــي مقي ــاوي ف ــاك تس ــور،وان هن ــن الذك ــر م ــة اكث ــكار الالعقالني االف



االكتئــاب لــدى الذكــور واإلناث،كمــا انــه ال توجــد فــروق بينهــم فــي تقديــر 

الــذات بــل يتســاوى الجنســين فــي ذلك،وانــه يوجــد عالقــة قويــة بيــن افــكار 

االنــاث والذكــور الالعقالنيــة مرتبطــة باالكتئــاب وقلــق الموت،وأخيــرا فأنــه 

ال يوجــد عالقــة بيــن المتغيــرات التاليــه وهــي االكتئــاب واألفــكار الالعقالنيــة 

وتقديــر الــذات وقلــق الموت،ويمكــن ان نربــط اهميــة هــذا الدراســة بغــرض 

ــرة  ــذه الفت ــي ه ــق ف ــا المراه ــي يتبناه ــية الت ــرات النفس ــي التغي ــة وه الحمل

والتــي قــد تــؤدي الــى قلــة فــي تقديــر ذاتــه ممــا يــؤدي الــى قلــة ثقــة بالنفس 

ــه مــن مؤثــرات ســلبية. والتأثــر بــكل مــا يحيــط ب

اســتخدام برنامــج إرشــادي لتنميــة وعــي المراهقــات ببعــض التغيــرات   .2

ــة. ــة المراهق ــة بمرحل ــة المرتبط النمائي

ــوان )  ــت عن ــة تح ــراء دراس ــعبان ) 2001(. بإج ــيد ش ــد س ــحر محم ــت س قام

اســتخدام برنامــج إرشــادي لتنميــة وعــي المراهقــات ببعــض التغيــرات النمائية 

المرتبطــة بمرحلــة المراهقــة (. بهــدف إعــداد برنامــج إرشــادي لتنميــة وعــي 

المراهقــات ببعــض التغيــرات اإلنمائيــة التــي يمــرن فيهــا بمرحلــة المراهقــة 



وقيــاس مــدى فعاليته،تألفــت العينــة مــن 30 طالبــة تتــراوح اعمارهــن مــا بيــن 

ــم  ــرات االنمائية،وت ــض التغي ــي ببع ــاس الوع ــتخدام مقي ــنة(،تم اس )12-15 س

التوصــل الــى ان البرنامــج االرشــادي أدى الــى تنميــة وعــي المراهقــات ببعــض 

التغيــرات االنمائيــة كالتغيــرات الجســمية والفســيولوجية والجنســية وغيرهــا 

مــن التغيــرات العقليــة واالجتماعيــة واالنفعالية،باإلضافــة الــى زيــادة الوعــي 

بالــذات والثقــة بالنفس،يمكــن ربــط برنامــج الصحــة والجمــال بهــذه الدراســة 

الن نســعى لنفــس النتيجــة وهــي ارشــاد المراهقــات وتوجيههــم الــى الطريــق 

الصحيــح وتوعيتهــم لزيــادة ثقتهــم بأنفســهن.

انحــراف الفتيــات المراهقــات فــي المجتمــع األردنــي أســبابه و أشــكاله   .3

ــة. ــة ميداني :دراس

ــراف  ــوان ) انح ــت عن ــة تح ــراء دراس ــالمة )2007(. بإج ــن س ــار أمي ــت من قام

الفتيــات المراهقــات فــي المجتمــع األردنــي أســبابه و أشــكاله :دراســة ميدانيــة 

ــر  ــدى تأثي ــات وم ــى المراهق ــراف عل ــكال االنح ــاب وأش ــة أس ــدف معرف (. به

ــاة الــذي يعشــنه فــي ســلوكم وهــل يــؤدي الــى االنحراف،تألفــت  نمــط الحي



ــتخدام  ــنه(،تم اس ــن )16-18 س ــم بي ــراوح اعماره ــة تت ــن 200 طالب ــة م العين

المنهــج الكمــي وذلــك بتوزيــع اســتبيان علــى العينة،تــم التوصــل الــى ان مــن 

اســباب االنحــراف لــدى المراهقــات هــو الوضــع االجتماعــي واالقتصــادي الــذي 

ــه  ــذي ل ــزل وهــو ال ــي المن ــف ف ــاض الدخــل والعن ــل انخف ــه مث يعيشــون في

تأثيــر كبيــر ومباشــر علــى صحــة المراهقــة النفســية،ولذلك فــأن برنامــج 

ــو  ــر ه ــي قط ــع ف ــى ارض الواق ــه عل ــد تطبيق ــذي نري ــال وال ــة والجم الصح

أحــدى الطــرق التــي تبعــد المراهقــة عــن المشــاكل العائليــة وذلــك لتركــز 

اهتمامهــا علــى صحتهــا وجمالهــا فــي مركــز شــبابي يضــم فتيــات مــن نفــس 

فئتهــا العمريــة وهــو الــذي سيســاعدها فــي تنميــة ذاتهــا.

فعاليــة برنامــج إرشــادي نفســي ) معرفــي – ســلوكي ( لخفــض الشــعور   .4

ــعودي. ــع الس ــي المجتم ــات ف ــات المراهق ــن الموهوب ــة م ــدى عين ــل ل بالخج

قامــت نيللــي حســين كامــل العمروســي )2015(. بإجــراء دراســة بعنــوان )فعالية 

برنامــج إرشــادي نفســي ) معرفــي – ســلوكي ( لخفــض الشــعور بالخجــل لــدى 

عينــة مــن الموهوبــات المراهقــات فــي المجتمــع الســعودي (. بهــدف التعــرف 

علــى مــدى فعاليــة برنامــج ارشــادي فــي خفــض الشــعور بالخجــل لــدى فئــة 



ــث  ــة الثال ــي مرحل ــة ف ــن 16 طالب ــة م ــة الدراس ــت عين ــن المراهقات،تكون م

المتوســط واآلتــي تتــراوح اعمارهــن بيــن )14-16ســنة( وُقســمت هــذا العينة الى 

قســمين اول قســم هــو مجموعــة الضابطــة وعددهــا 8 طالبــات ومجموعــة ثانية 

تجريبيــة وعددهــا 8 طالبــات مــن المراهقــات الموهوبــات وتــم تطبيــق البرنامج 

ــروق  ــد ف ــي،اواًل توج ــي كالتال ــالث نتائج،وه ــى ث ــة ال ــت الدراس عليهم،توصل

بيــن متوســطي افــراد المجموعــة التجريبيــة بيــن المقيــاس القبلــي و البعــدي 

ــة  ــة والضابط ــن التجريبي ــن المجموعتي ــروق بي ــد ف ــًا توج ــى الخجل،ثاني عل

حيــث ان المجموعــة التجريبيــة ينخفــض لديهــا مقيــاس الخجل،ثالثــًا ال توجــد 

فــروق بيــن المجموعتيــن علــى مقيــاس الخجــل كبعــد و درجــة كلية،وأخيــرا 

فــي الباحثــة وصــت علــى نقــاط مهمــة لهــذه الدراســة وهــي ضــرورة توفيــر 

ــي  ــك ليســاعدهم ف ــدارس وذل ــي الم ــن ف مرشــد تنمــوي وعالجــي للمراهقي

حــل المشــاكل واألزمــات وضــرورة توثيــق العالقــة بيــن االســرة والمدرســة 

وذلــك لمتابعــة أخــر االنجــازات التــي يقمــن بهــا.



صــورة المــرأة المدخنــة فــي المسلســالت التلفزيونيــة وعالقتهــا باتجــاه   .5

ــن. ــو التدخي ــات نح المراهق

قــام محمــود حســن إســماعيل ) 2011 (. بدراســة بعنــوان )صــورة المــرأة المدخنة 

فــي المسلســالت التلفزيونيــة وعالقتهــا باتجــاه المراهقــات نحــو التدخيــن (. 

تهــدف الدراســة الــى مــدى تعــرض المراهقــات الــى المسلســالت التلفزيونيــة و 

انمــاط هــذه المشــاهدات وتوضيــح صــورة المــرأة المدخنــة التــي تتعــرض لهــا 

المراهقــة اثنــاء مشــاهدتها للتلفــاز والتوصــل الــى نتائــج مترتبــة علــى ذلــك 

التأثير،تكونــت عينــة البحــث مــن عينــة وثائقيــة وهــي المسلســالت التلفزيونية 

التــي تعــرض المــرأة المدخنــة وعينــة بشــرية وهــي عينــة عشــوائية تكونــت 

ــج  ــتخدام منه ــنة(،تم اس ــن )15-18 س ــن بي ــراوح اعماره ــة تت ــن 400 مراهق م

المســح ضمــن الدراســات الوصفيــة وذلــك لتوضيــح مــدى التأثير،تــم التوصــل 

مــن خــالل هــذه الدراســة الــى ان هنــاك تأثيــر كبيــر علــى مشــاهدة المراهقات 

للممثلــة المدخنــة حيــث انهــا تكــون بمثابــة القــدوة لهــن.

ــة  ــي المرحل ــو ف ــات النم ــه بمتطلب ــات وعالقت ــس الفتي ــم مالب تصمي  .6

العمريــة مــن ) 11- 14 ســنة (.

قــام ســميحة علــي إبراهيــم باشــا ) 2007 (. بدراســة بعنــوان )  تصميــم مالبــس 



الفتيــات وعالقتــه بمتطلبــات النمــو فــي المرحلــة العمريــة مــن ) 11- 14 ســنة (. 

هدفــت الدراســة الــى التعــرف علــى مــدى مالئمــة مقاســات المالبس في الســوق 

للمراهقــات المصريــات فــي المرحلــة العمرية،والعمــل علــى تصميــم مقاســات 

وتصاميــم مالئمــة لهن،تكونــت عينــة البحــث مــن عينــة عشــوائية مكونــه مــن 

100 فتــاة فــي احيــاء ســكنية مختلفــة فــي القاهــرة وتتــراوح اعمارهن مــن )11-

14 ســنة(،باإلضافة الــى عينــة مــن المالبــس الموجــودة فــي الســوق المصري،تــم 

اســتخدام المنهــج التجريبــي المالئــم لهــذه الدراســة لإلجابــة علــى التســاؤالت 

والمنهــج الوصفــي للتحليــل والتفســير،تم التوصــل مــن خــالل هــذه الدراســة 

ــة  ــم المالئم ــدن التصامي ــورة ال يج ــة المذك ــة العمري ــي الفئ ــات ف ان الفتي

وأنهــم فــي كثيــر مــن االحــوال يخرجــن بمالبــس ال تناســب اعمارهــن لهــن 

وتــم التوصــل الــى 5 تصاميــم معتمــدة بأكثــر مــن لــون وأكثــر مــن خامــة.

ــائل  ــن وس ــوب م ــدور المطل ــة وال ــة المراهق ــاة العربي ــكالت الفت مش  .7

االعــالم المقترحــات والتوصيــات: رؤيــة تربويــة من منظــور إعالمي مســتقبلي.

ــكالت  ــوان )مش ــت عن ــة تح ــو ) 2008(. بدراس ــد برك ــد محم ــد محم ــام عب ق

الفتــاة العربيــة المراهقــة والــدور المطلــوب مــن وســائل االعــالم المقترحــات 



والتوصيــات: رؤيــة تربويــة مــن منظــور إعالمــي مســتقبلي (. هدفــت الدراســة 

الــى التعــرف علــى ســيكولوجية الفتــاة المراهقــة والمشــكالت التــى تتعــرض 

ــذه  ــة ه ــالم لمعالج ــائل االع ــن وس ــو م ــدور المرج ــا وال ــي منه ــا وتعان له

ــن )18-15(  ــن بي ــراوح اعماره ــة تت ــن 50 مراهق ــة م ــكالت،تكونت العين المش

ســنة،وتم اســتخدام المنــج الكمي،تــم التوصــل مــن خــالل هــذه الدراســة الــى ان 

لألعــالم دور هــام وحيــوي فيمــا يخــص التوعيــة بقضايــا ومشــكالت المراهقات 

وانــه يجــب تخصيــص برامــج تلفزيونيــة تتصــدى وتعالــج هــذه المشــكالت.

تحرير وإخراج نموذج لمجلة مطبوعة تلبي احتياجات المراهقات  .8

ــر  ــوان )تحري ــزة ) 2013( بدراســة تحــت عن ــد حم ــزة محم ــد حم قامــت تغري

ــت  ــات (. هدف ــات المراهق ــي احتياج ــة تلب ــة مطبوع ــوذج لمجل ــراج نم وإخ

ــة  ــة متخصص ــة مطبوع ــو مجل ــوذج وه ــراج نم ــر و اخ ــى تحري ــة ال الدراس

ــك مــن خــالل  ــن ) 12-15ســنة ( وذل ــراوح اعمارهــن بي ــي تت ــات االت للمراهق

ــت  معرفــة رغباتهــن وميولهــن الســتخدامها فــي عناصــر اخــراج المجلة،تكون

عينــة البحــث مــن 100 مفردة،تــم اســتخدام المنهــج الوصفــي فــي هــذه الدراســة 

باإلضافــة الــى اســتبيان مــن اعــداد الباحثة،توصلــت الدراســة الــى ان المراهقــات 



يفتقــرن الــى المجــالت المخصصــه وتوصلــت الباحثــة الــى الخطــوط وإحجــام 

ــم  ــذي ت ــن ال ــور و الديزاي ــى الص ــة ال ــوان باإلضاف ــكال واألل ــة واألش الكتاب

ــل المراهقــات. ــاره مــن قب اختي

أثــر نمــط التنشــئة األســرية فــي توكيــد الــذات لــدى طالبــات المراهقة   .9

ــى  ــرى األول ــان الكب ــة عم ــة تربي ــي مديري ــطى ف الوس

ــئة  ــر نمــط التنش ــوان ) أث ــاش )1992( بدراســة بعن ــدوي ابوعي ــادره ب ــت ن قام

األســرية فــي توكيــد الــذات لــدى طالبــات المراهقــة الوســطى فــي مديريــة 

تربيــة عمــان الكبــرى األولــى (. هدفــت الدراســة الــى  معرفــة أثــر متغيــرات 

ــى  ــل النمــط التســامحي« عل نمــط التنشــئة االســرية »النمــط التســلطي مقاب

ــم  ــل بينه ــنة والتفاع ــة 15 و 16 و17 س ــة العمري ــن المرحل ــات م ــة المراهق فئ

ــة  ــطى،تكونت عين ــة الوس ــة المراهق ــات مرحل ــدى طالب ــذات ل ــد ال ــي توكي ف

الدراســة مــن 400 طالبــة واآلتــي تتــراوح اعمارهــن بيــن )15-17سنه(،ُأســتخدم 

مــن هــذه الدراســة مقيــاس التنشــئة االســرية ومقيــاس توكيــد الــذات ومنهــج 

ــى وجــود  ــت هــذه الدراســة ال ــل البيانات،توصل ــل التبايــن وذلــك لتحلي تحلي



أثــر بيــن التنشــئة االســرية وتوكيــد الــذات وكانــت تؤكــد علــى  الفــروق 

لصالــح االســلوب الــذي يكــون فيــه تعامــل الوالديــن يتصــف بالتســامح والــدفء 

والجــب والتســامح. 

فاعليــة برنامــج تدريبــي مســتند الــى عــادات العقــل لكوســتا وكاليــك   .10

فــي تطويــر مهــارات حــل المشــكالت اإلبداعــي لــدى طالبــات مرحلــة المراهقــة 

المتوســطة.

ــوان )  ــة  بعن ــات ) 2015 ( بدراس ــاض الخريس ــد في ــد المجي ــون عب ــت ميس قام

ــة برنامــج تدريبــي مســتند الــى عــادات العقــل لكوســتا وكاليــك فــي  فاعلي

ــة  ــة المراهق ــات مرحل ــدى طالب ــي ل ــكالت اإلبداع ــل المش ــارات ح ــر مه تطوي

المتوســطة (. هدفــت هــذه الدراســة الــى التعــرف علــى مــدى فعاليــة برنامــج 

تدريبــي يســتند الــى عــادة العقــل لكاليــك وكوســتا فــي تطويــر المهــارات 

العقليــة لحــل مشــكالت االبداع،تألفــت عينــة الدراســة مــن 50 طالبة مــن مرحلة 

المراهقــة المتوســطة ) طالبــات الصــف العاشــر (،تم اســتخدام المنهــج التجريبي 



فــي هــذه الدراســة وتــم تطبيــق البرنامــج علــى العينه،توصلــت الدراســة علــى 

وجــود فــروق ذات داللــة بيــن متوســط رجــات المجموعــة وذلــك يــدل علــى 

نجــاح البرنامــج وفعاليتــه فــي تطويــر مهــارات حــل مشــكالت االبــداع.

ــدى  ــذات ل ــر ال ــات األكل و تقدي ــا باضطراب ــم وعالقته ــورة الجس ص  .11

ــن المراهقــات. ــة م عين

ــم  ــورة الجس ــوان ) ص ــة بعن ــقران ) 2009 ( بدراس ــم الش ــان إبراهي ــت حن قام

ــات  ــن المراهق ــة م ــدى عين ــذات ل ــر ال ــات األكل و تقدي ــا باضطراب وعالقته

ــم  ــورة الجس ــن ص ــة بي ــى العالق ــرف عل ــى التع ــة ال ــذه الدراس ــت ه ( هدف

واضطرابــات األكل وتقديــر الــذات بيــن المراهقات،تألــف مجتمع هذه الدراســة 

ــا  ــة 4016 طالبة،بينم ــر،مجموع العين ــف الثامن-العاش ــات الص ــع طالب ــن جمي م

تكونــت عينــة الدراســة مــن 408 طالبة،توصلــت الدراســة الــى ان درجــة رضــا 

العينــة عــن صــورة الجســم تقــع ضمــن درجــة الرضــا المتوســطة،اما بالنســبة 

لمســتوى تقديــر الــذات فهــو ايضــا يقــع ضمــن درجــة رضــا متوســطة،كما ان 

مســتوى اضطــراب االكل كان منخفضًا،توصلــت الدراســة ايضــا بوجــود عالقــة 



بيــن ايجابيــة بيــن مســتوى تقديــر الــذات وصــورة الجســم.

مشــكالت المراهقــات االجتماعيــة والنفســية والدراســية: دراســة وصفيــة   .12

علــى عينــة مــن الطالبــات الســعوديات فــي المرحلــة المتوســطة فــي المــدارس 

الحكوميــة فــي مدينــة الريــاض 

قامــت خولــة بنــت عبــداهلل الســبتي )2004( بدراســة بعنــوان )مشــكالت المراهقات 

االجتماعيــة والنفســية والدراســية (. هدفــت هــذه الدراســة الــى معرفــة 

المشــكالت النفســية واالجتماعيــة والدراســية كالتأخــر الدراســي التــي تصيــب 

المراهقــات الســعوديات والتــي قــد يكــون ســببها العالقــات األســرية والعالقــات 

بيــن االصدقــاء وأيضــا التمرد،باإلضافــة ان هــدف هــذه الدراســة هــو التعــرف 

ــوف  ــواء والخ ــل واالنط ــات كالخج ــية للمراهق ــاكل النفس ــض المش ــى بع عل

ــبابه،توصلت  ــي وأس ــر الدراس ــكلة التأخ ــى مش ــرف عل ــرًا التع والعدوانية،وأخي

ــور  ــة ومح ــكالت االجتماعي ــور المش ــم مح ــن وه ــى محوري ــة ال ــذه الدراس ه

المشــكالت النفســية وقــد اثبتــت الدراســة وجــود عالقــة بيــن اســتقرار االســرة 

وقــوة العالقــة بيــن افرادهــا وبيــن هــذه المشــكالت.



تنمية الثقة بالنفس لدى طالب المرحلة الثانوية: دراسة تجريبية   .13

قــام عبــداهلل عــادل راغــب ) 2012( بدراســة بعنــوان )تنميــة الثقــة بالنفــس لــدى 

طــالب المرحلــة الثانويــة: دراســة تجريبيــة (. هدفــت هذه الدراســة الــى التحقق 

مــن فعاليــة برنامــج تدريبــي يهــدف الــى تنميــة الثقــة بالنفــس وتعديل ســلوك 

طــالب المرحلــة الثانويــة  ومســاعدتهم علــى حــل مشــاكلهم والتحلــي بالصبر 

ــد  ــل وبع ــات قب ــن المجموع ــروق بي ــة والف ــة الثق ــة درج ــالل معرف ــن خ م

ــت  ــج التجريبي،تكون ــي والمنه ــج الوصف ــة المنه ــتخدمت الدراس البرنامج،اس

عينــة الدراســة مــن 88 طالبــًا و انقســمت الــى مجموعتيــن المجموعــة الضابطــة 

والتجريبية،توصلــت الدراســة الــى وجــود فــروق دالليــة بيــن درجــات 

المجموعــة التجريبيــة علــى مقيــاس الثقــة بالنفــس وبيــن المقيــاس القبلــي و 

البعــدي لصالــح القيــاس البعــدي وتوجــد فــروق دالليــة احصائيــة بين متوســط 

درجــة المجموعــة التجريبيــة وبيــن المجموعــة الضابطــة علــى مقيــاس الثقــة 

ــي  ــة ف ــة التجريبي ــة المجموع ــن درج ــة بي ــروق داللي ــد ف ــس و ال توج بالنف

مســتوى الثقــة بالنفــس بعــد تطبيــق البرنامــج التدريبــي.



ــة  ــة وصفي ــاء : دراس ــاء واألبن ــا اآلب ــا يدركه ــن كم ــورة المراهقي ص  .14

للمرحلــة العمريــة ) 12 – 15 – ســنة (

ــوان )صــورة  ــداهلل ) 2009 ( بدراســة بعن ــو قاســم عب ــة مســعد أب قامــت كريم

المراهقيــن كمــا يدركهــا اآلبــاء واألبنــاء : دراســة وصفيــة للمرحلــة العمرية 

ــات  ــورة المراهق ــى ص ــرف عل ــى التع ــة ال ــت الدراس ــنة (،هدف ) 12 – 15 – س

والمراهقيــن كمــا يدركهــا اآلبــاء واألبناء،اســتخدم فــي هــذا البحــث المنهــج 

الوصفي،وتكونــت عينــة الدراســة مــن 131 مراهــق ومراهقــة تراوحــت اعمارهــم 

مــن )13 : 15 ســنة (ـ وانقســمت العينــة الــى مجموعتين،المجموعــة االولــى 68 

مراهــق ومراهقــة والمجموعــة الثانيــة 53 مراهــق ومراهقة،كمــا ضمــت هــذه 

العينــة ابائهــم وأمهاتهم،توصلــت هــذه الدراســة الــى انــه ال توجــد فــروق ذات 

داللــة بيــن درجــات الذكــور واإلنــاث علــى مقيــاس صــورة المراهق،كمــا جــاء 

متوســط درجــات االنــاث اعلــى مــن درجــة الذكــور فــي التســرع فــي الحكــم 

والخجــل والحيــاء والرقــة والتديــن والتســرع فــي اختيــار االصدقــاء والخــوف 

ــود  ــة و وج ــوة البدني ــة والق ــبة للعصبي ــس بالنس ــتقبل،بينما العك ــن المس م

اصدقــاء مــن الجنــس االخر،كمــا توصلــت الدراســة الــى وجــود فــروق دالليــة 



فــي رؤيــة المراهقيــن والمراهقــات لصورتهــم وبيــن رؤيــة امهاتهــم و ابائهــم.

ــدى  ــاه ل ــة للفت ــورة الذهني ــن الص ــي تكوي ــي ف ــالن التلفزيون دور اإلع  .15

المراهقــات.

قــام أيمــن علــي عبــد الواحــد محمــود ) 2009 ( بدراســة بعنــوان )  دور اإلعــالن 

ــدى المراهقــات (،هدفــت  ــاه ل ــة للفت ــن الصــورة الذهني ــي فــي تكوي التلفزيون

ــدى  ــون ل ــي تتك ــاه الت ــة للفت ــورة الذهني ــى الص ــرف عل ــى التع ــة ال الدراس

المراهقــات عندمــا يشــاهدون االعالنــات التلفزيونيــة مــن خــالل طــرح ســؤال 

ــتخدم  ــورة الذهنية،اس ــن الص ــي تكوي ــي ف ــالن التلفزيون ــو ور االع ــم وه مه

فــي هــذه الدراســة المنهــج الوصفي،تكونــت عينــة الدراســة مــن 200 مراهقــة 

و انقســمت العينــة الــى مجموعتين،المجموعــة االولــى تتــراوح اعمارهــن بيــن 

ــى  ــة ال ــنة،توصلت الدراس ــن 14 – 19 س ــه بي ــة الثاني ــنة والمجموع 12 – 14 س

ــر  ــن يشــاهدون مســتوى كبي ــات الذي ــن المراهق ــة بي ــروق ذات دالل وجــود ف

ــا  ــدل منخفض،كم ــاهدونه بمع ــن يش ــن الذي ــة وبي ــات التلفزيوني ــن االعالن م

توصلــت الدراســة الــى وجــود فــروق دالليــة بيــن متوســط المراهقــات االكبــر 



ســنًا واألقــل ســنًا مــن ناحيــة التأثيــر المباشــر للصــورة الذهنيــة لإلعالنــات 

ــة.  التلفزيوني

دراســة مرجعيــة ومســتقبلية عــن تطبيــق و تشــخيص ترقيــع الدهــون   .16

ــم ــل و الترمي ــات التجمي ــي عملي ــة ف الذاتي

ــة  ــوان/ دراس ــة بعن ــه )2004( بدراس ــى ط ــين مصطف ــامه ياس ــث اس ــام الباح ق

ــي  ــة ف ــون الذاتي ــع الده ــخيص ترقي ــق و تش ــن تطبي ــتقبلية ع ــة ومس مرجعي

عمليــات التجميــل و الترميــم. هدفــت الدراســة الــى تقييــم الطــرق المختلفــة 

لزراعــة الدهــون داخــل الجســم البشــري تطبيقــًا علــى 25 مــن المرضــى فــي 

قســم جراحــة التجميــل بمستشــفى اســيوط الجامعي،وتناســب كل طريقــة مــع 

حالــة المريــض مــن حيــث دواعــي االســتخدام،اإلحتياطات الالزمــة المضاعفــات 

ــج  ــث المنه ــتخدم الباح ــد اس ــده. وق ــى ح ــة عل ــكل طريق ــة ل ــار الجانبي واآلث

ــون  ــن الده ــه وحق ــع الدهني ــى ان الرق ــة إل ــت الدراس ــث توصل ــي حي التحليل

داخــل الجســم بعــد شــفطها هــي الوســيلة األنســب واألكثــر توافــرًا وتوفيــرًا 

وتعطــي اإلحســاس الطبيعــي لألنســجة الرخوة،ترتبــط هــذه الدراســة بحملــة 



)انــِت اجمــل( ارتبــاط وثيــق حيــث ان مثل هــذا النمــط مــن الترويــج للجراحات 

ــج  ــة والنتائ ــزات الجراح ــن وممي ــر محاس ــي تظه ــا والت ــة او غيره التجميلي

اإليجابيــة فقــط دون ذكــر أي ســيئة مــن مســاوئها والتــي فــي اســوء الحــاالت 

قــد تــؤدي إلــى الوفا،تجــذب المراهقيــن والذيــن هــم بطبيعتهــم يبحثــون عــن 

الحلــول الســريعة والتــي ال تتطلــب جهــد او مشــقة.

ــى  ــره عل ــي و تأثي ــج التلفزيون ــن التروي ــن م ــف المراهقي ــول موق ح  .17

ــرائية ــة الش الني

قــام الباحــث ابراهيــم محمــد النملــح )2009( بدراســة حــول موقــف المراهقيــن 

مــن الترويــج التلفزيونــي و تأثيــره علــى النيــة الشــرائية. وقــد كان الهــدف 

ــي  ــن ف ــن المراهقي ــكانية م ــة الس ــتهداف الطبق ــو اس ــة ه ــذه الدراس ــن ه م

ــج  ــث المنه ــى الباح ــعودية. تبن ــة الس ــة العربي ــة المملك ــة الرياض،عاصم مدين

الكمي،حيــث كشــفت هــذه الدراســة عــن وجــود القليــل مــن التعــارض مــع ادب 

الترويــج فــي الفرضيــات التــي تــم اختبارها،وهــذا يفيــد ان الســوق الســعودي 

و الســوق الغربــي يقدمــان صفــات متشــابهه. غيــر أن قــد تبيــن ايضــًا ان ثقافــة 



ــة  المراهقيــن ومعتقداتهــم الدينيــة اكثــر تأثيــرا مــن قوانيــن الدولــة و بيئ

المجتمــع فــي مــا يخــص تصرفــات المســتهلك. ايضــًا تــم اقتــراح ان عنصــر 

موقــف المســتهلك يكــون اكثــر تأثيــرا علــى النيــة الشــرائية لــدى المراهقين 

الســعوديين،ان هــذه الدراســة هــي مــا تكافحــه حملتنــا )انتــي اجمــل( حيــث ان 

ــي  ــال الطبيع ــار بالجم ــي واالفتخ ــا ه ــس كم ــزاز بالنف ــم االعت ــا تدع حملتن

ونبــذ أي مؤثــر خارجــي مــن شــأنه ان يغطــي او يشــوه هــذا الجمــال واألهــم 

مــن ذلــك ان يؤثــر علــى شــخصية المراهــق الحقيقــة فــي مثــل هــذه الســن 

المبكــرة.

ــى النطــاق العالمــي  ــاق الحضــارات الســابقة فــي الترويــج عل اثــار انبث  .18

ــن ــريحة المراهقي ــى ش ــم عل ــر العال ــج عب ــل التروي ــر تحلي ومظاه

قــام الباحــث خالــد أ. المرشــدي )2005( بدراســة بعنــوان/ اثــار انبثــاق الحضارات 

الســابقة فــي الترويــج علــى النطــاق العالمــي ومظاهــر تحليــل الترويــج عبــر 

العالــم علــى شــريحة المراهقيــن. هدفــت الدراســة إلــى البحــث فــي الترويــج 

ــن  ــة بي ــي العالق ــث ف ــريحة العالمية،البح ــود الش ــي وج ــث ف ــر العالم،البح عب



ــع  ــد اتب ــتهلك. وق ــة للمس ــارة المجتمعي ــة الحض ــابقة و هوي ــارات الس الحض

الباحــث المنهــج التحليلي،حيــث اســتعرضت نتيجــة الدراســة مضمــون وتحليــل 

ــارات  ــور الحض ــس تط ــل لعك ــه يمي ــر العالم،وان ــن عب ــج للمراهقي التروي

الســابقة. باإلضافــة إلــى ان الحضــارات الســابقة تســهل عمليــة تنفيــذ الترويــج 

للمســتهلكين عبــر العــام،ان هــذه النوعيــة مــن الدراســات تســتخدم الحضــارات 

ــدى المســتهلك )المراهــق( وهــي  ــة الشــرائية ل ــى الني ــر عل كوســيلة للتأثي

ــه مــن عــدم  ــر قرارات ــرارات المراهــق وتغيي ــى ق ــر عل وســيلة آخــرى للتأثي

ــذا  ــه له ــق بحاج ــا كان المراه ــن اذا م ــر ع ــض النظ ــراء. بغ ــى الش ــراء إل الش

المنتــج او ال. وهــذا أيضــا مــن األمــور التــي تهــدف حملتنــا )انــِت اجمــل( إلــى 

ــا. مكافحته

دراســة حــول تطويــر مطيافيــة تفتــت مــن منشــأ ليــزري للكشــف عــن   .20

ــة ــات تجميلي ــي منتج ــامة ف ــواد س م

قامــت الباحثــة ياســين وندامــي ماجانــدا )2013( بدراســة حــول تطويــر مطيافية 

ــة. ــزري للكشــف عــن مــواد ســامة فــي منتجــات تجميلي ــت مــن منشــأ لي تفت

هدفــت هــذه الدراســة إلــى تطويــر مقيــاس طيفــي للتكســير بالليــزر حســاس 

للغايــة للكشــف عــن العناصــر الســامة فــي منتجــات التجميــل المتاحــة تجاريــًا. 



علمــًا بــأن المنهــج المتبــع فــي هــذه الدراســة كان التنهج.وكانــت نتيجــة هــذه 

ــفة  ــروم المكتش ــاص والك ــد والرص ــز الفلوراي ــتويات تركي ــة ان مس الدراس

باســتخدام نظــام طيــف التكســير بالليــزر لدينــا تجــاوزت الحــدود المســموح 

بهــا التــي وضعتها وكالــة البيئــة ومنظمــات رقابيــة آخرى،وبالتالي االســتعمال 

المتكــرر لهــذه المســتحضرات التجميليــة قــد يشــكل خطر علــى صحة اإلنســان. 

كمــا يمكــن اســتخدام مطيــاف طيــف التكســير بالليــزر المطــور خــالل هــذا 

العمــل البحثــي لتحليــل العديد مــن العينــات األخــرى مثــل األدوية،والبوليمرات 

ــة  ــر كمي ــة لتقدي ــات الجيولوجي ــات البركانية،والعين ــد والمخرجي والحدي

المعــادن فيهــا،ان حملــة )انــِت اجمــل( تدعــم مثــل هــذه الدراســات،حيث ان هــذه 

الدراســات تكشــف قنــاع الجمــال الزائــف التــي تــروج لــه المنتجــات التجميليــة.

وتكشــف مخالفــة بعــض تلــك المنتجــات لمعاييــر الســالمة المســموح بهــا مــن 

قبــل المنظمــات الرقابيــة.



المقاالت 

مقــال بعنــوان/ جراحــة التجميــل للكاتــب/ ســيد حبيــب )2010( هدفــت الدراســة 

ــة  ــث الحاجي ــن حي ــامها م ــة التجميل،اقس ــراد بجراح ــي الم ــث ف ــى البح إل

ــة  ــع األدل ــه م ــاء في ــوال العلم ــوع وأق ــكل ن ــرعي ل ــينية،الحكم الش والتحس

والمناقشــة والترجيح،نقــل فتــاوي العلمــاء المعاصريــن فــي ذلــك. حيــث انــه 

تــم مالحظــة ارتفــاع فــي نســبة جراحــة التجميــل علــى نطــاق واســع وقــد تــم 

التشــكيك فــي األمــر اذا كانــت جراحــة التجميــل جائــزة شــرعًا ام ال والفــرق 

ــج  ــاع المنه ــم إتب ــد ت ــال و التداوي.وق ــادة الجم ــل او زي ــة التجمي ــن جراح بي

التحليــل فــي هــذا المقــال. حيــث ان حملتنــا )انتــي اجمــل( تدعــم مثــل هــذه 

المقــاالت والتــي تســتغيث بديننــا الحنيــف الــذي ينهــى عــن تغييــر خلقــة اهلل 

ــح بغــض  ــي تبحــث عــن الرب ــا و ردع جشــع المراكــز الت ــا عليه ــي فطرن الت

النظــر عــن مــا تخلفــه مــن اضــرار ماديــة ومعنويــة.

ــا  ــب/ زكري ــة للكات ــل والحرم ــن الح ــل بي ــات التجمي ــوان/ عملي ــال بعن مق

ــم  ــكام الوش ــم وأح ــان مفاهي ــى بي ــة إل ــت الدراس ــد )2008( هدف ــيني محم حس



ــرام  ــى الح ــن عل ــث ان المعي ــذه األحادي ــي ه ــج و الوصل،وف ــص والتفلي والنم

يشــارك فاعــل الفعــل باآلثــم كمــا أن المعــاون علــى االعطــة يشــارك فاعلــه 

ــه  ــا يحرم ــى م ــم عل ــرآن الكري ــث والق ــتدل باألحادي ــث اس ــواب. حي ــي الث ف

ــت  ــث توصل ــا. حي ــره اهلل عليه ــي فط ــان الت ــة اإلنس ــى خلق ــرره عل ــت ض ويثب

هــذه المقالــة إلــى ان اإلســالم قــد ابــاح للمــرأة ة أن تتزيــن لزوجهــا بــكل مــا 

تســتطيع مــن أنــواع الزينــة المباحــة التــي لــم يــرد نــص بمنعهــا او تحريمهــا. 

كمــا ان هــذه المقالــة أيضــا مــن المقــاالت التــي تنــدرج تحــت كل مــا تهتــم 

ــِت اجمــل( مــن عــدم تغييــر خلقــة اهلل باالســتعانة بمــا يثبــت  ــا )ان بــه حملتن

ــه مــن االحاديــث والقــرآن. ــه مــن حالل حرمت

ــو النصــر )2000(  ــِت وابنتــك المراهقــة للكاتــب/ رشــيدة أب ــوان/ ان مقــال بعن

تبيــن هــذه المقالــة المخاطــر والصعوبــات التــي تجــذب المراهــق مــن كل جهة 

وصــوب. بالنظــر إلــى كــون المراهــق كائــن فــي طــور النمــو والتطور،والذي 

هــو يشــبه اإلســفنج التــي هــي علــى اســتعداد المتصــاص كل مــا يحيــط بها من 



علــوم ومعــارف وفضــول الكتشــاف المجهول،وعليــه فــإن هــدف هــذه الدراســة 

هــي اثبــات أهميــة دور األم فــي ارشــاد ابنتهــا المراهقــة وتوعيتهــا وتوجيههــا 

ــي  ــرا ف ــب أوال وأخي ــو ال يص ــا ه ــن كل م ــا ع ــم ونهيه ــق القوي ــى الطري إل

صالحهــا. حيــث انــه فــي هــذه الفئــة العمريــة يتحــدد مصيــر ومســار المراهــق 

كبالــغ وقيــادي يتســلم مقــود حياتهــا الخاصــة. بنــاء علــى مــا ســلف ذكــره 

فــإن هــذه المقالــة هــي مــن اهــم مــا تدعمــه حملتنــا )انــِت اجمــل( حيــث انها ال 

ترشــد المراهقيــن لمخاطــر الحيــاة والمصاعــب التــي ســوف تواجههــم فحســب 

وإنمــا ترشــد االم إلــى توعيــة ومســاندة ابنتهــا المراهقــة.

ــن  ــف/ حس ــل للمؤل ــات التجمي ــار جراح ــرة انتش ــول ظاه ــوان/ ح ــال بعن مق

حجــاب )2005( تهــدف هــذه الدراســة الــى بيــان مــدى ســعي المراكــز لتجميــل 

ــا  ــهل م ــا أس ــا وكأنه ــل وتصويره ــات التجمي ــل عملي ــورة عم ــين ص وتحس

ــعي وراء  ــى الس ــث عل ــا وتح ــل دونه ــن تكتم ــق ل ــاة المراه ــن وكان حي يمك

ســراب الجمــال الــذي ال ولــن يــدرك ابــدا حيــث ان معظــم مــن يدخــل فــي فــخ 



عمليــات التجميــل يدمنهــا وتســتمر العمليــات بالتتابــع دون ادراك نهايــة لهــا. 

كمــا تهــدف الــى بيــان الحــرام ومــدى المبــاح او الحــالل منهــا فــي ضمــن مــا 

يعالــج بــه جســم االنســان. وأيضــا يذكــر مــا هــو حــالل التزيــن بــه الكحــل 

ــق  ــة المراه ــي مصلح ــب ف ــة تص ــذه المقال ــأن ه ــه ف ــر. وعلي ــاء والعط والحن

ــا )انــِت اجمــل( جاهــدة إلثباتهــا وتحقيــق األمثــل لهــا. والتــي تســعى حملتن

ــوم  ــة مفه ــي لتنمي ــي انفعال ــادي عقالن ــج ارش ــة برنام ــوان/ فاعلي ــال بعن مق

ــة الكويــت. للكاتــب أنــور محمــد عيســى  الــذات لــدى بعــض المراهقــات بدول

معــاز ياســر جبريــل )2014( تهــدف هــذه المقالــة الــى اظهــار وبيــان مظاهــر 

القصــور فــي مفهــوم الــذات لــدى فئــة مــن المراهقــات بدولــة الكويــت وإعــداد 

برنامــج ارشــادي عقــالن انفعالــي يهــدف الــى بنــاء مفهــوم الــذات لــدى عينــة 

مــن المراهقــات بدولــة الكويــت و للكشــف عــن مــدى فاعليــة تطبيقــه تتكــون 

ــة  ــد الثانوي ــت الولي ــة بن ــة فاطم ــن مدرس ــة م ــن 20 مراهق ــة م ــة الدراس عين

بنــات بدولــة الكويــت كان معيــار مفهــوم الــذات لديهــم دون الحــد. وتتــراوح 



اعمارهــن الزمنيــة بيــن )16-18( ســنة وقــد اســتخدمت الباحثــة مقيــاس مفهــوم 

الــذات مــن اعدادهــا والبرنامــج اإلرشــادي العقالنــي االنفعالــي كذلــك وقــد 

ــة  ــذات لــدى هــذه الفئ ــاء مفهــوم ال ــة البرنامــج فــي بن أظهــرت نتائــج فاعلي

ــال  ــذا المق ــب ه ــع كات ــا يتب ــي. كم ــاس التتبع ــي القي ــه ف ــتمرار فاعليت واس

المنهــاج الكمــي فــي تبيــان اهــداف واســتخالص نتائــج هــذه المقالــة. يرتبــط 

هــذا المقــال ارتبــاط وثيــق بمــا تمثلــه حملتنــا )انــِت اجمــل( مــن بنــاء الــذات 

وتعزيــز الثقــة بالنفــس وعــدم االنقيــاد وراء كل مــا هــو مجــرد كماليــات وال 

يعتبــر مــن اساســيات الحيــاة.



الحمالت السابقة 

ــن  ــد م ــد العدي ــم نج ــال الطبيعي،ل ــص بالجم ــة تخت ــى حمل ــور عل ــف للعث ــث مكث ــد بح بع

الحمــالت التــي تختــص بموضــوع حملتنــا وخصوصــا لفئــة المراهقات،ولذلــك فــان حملتنــا 

تعتبــر االولــى مــن نوعهــا وتختــص بخصائــص فريــدة ال توجــد فــي الحمــالت االخرى،وتعتبــر 

ــا لكونهــا االولــى مــن نوعهــا. هــذه نقطــة قــوة فــي مشــروع حملتن

 Dove – حملة دوڤ

حملة دوڤ للجمال الحقيقي

تعريــف الحملــة »حملــة دوڤ مــن اجــل الجمــال الحقيقــي هــي: جهــد عالمــي بــدأ فــي عــام 

2004، لتكــون بمثابــة نقطــة انطــالق  لتوضيــح و مناقشــة معنــي الجمــال » دوڤ أحــدي أدوارهــا 

ــارت  ــة أث ــام 2004 و الحمل ــت ع ــة انطلق ــة عالمي ــي دراس ــاء ،  و ه ــتماع للنس ــة االس الحقيقي

مفهــوم اوســع للجمــال الصحــي بعــد ان أثبتــت الدراســة ان مفهــوم الجمــال أصبــح محــدود و 



صعــب المنــال،و النتائــج التــي توصلــت اليهــا الحملــة ان 2٪  مــن النســاء فقــط يصفــن انفســهم 

بالجميــالت مــن ثــم فــي 2004 قامــت دوڤ بتغيــر القوالــب النمطيــة للجمــال و دعــت النســاء 

للمناقشــة حــول الجمــال و فــي عــام 2010 تطــورت الحملــة و بذلــت جهــود غيــر مســبوق لهــا 

لمحاولــة جعــل الجمــال مصــدر للثقــة و ليــس للقلــق مــع حركــت الحملــة لتقديــر الــذات.

 



الفصل الثالث 
آلية البحث



آلية البحث :  بحوث أولية 

:  ) pilot study ( دراسة تجريبية

تــم عــرض االفــكار االوليــة وشــعار الحملــة وألــوان الشــعار واألفــكار 

 ) pilot study (  ــة ــة تجريبي ــالل دراس ــن خ ــج م ــية للبرنام الرئيس

ــن  ــة م ــح وأراء هام ــذ نصائ ــتهدف واخ ــور المس ــة اراء الجمه لمعرف

ــتهدف. ــور المس ــن الجمه ــة م عين

ــذ  ــات ألخ ــى 3 مراهق ــتبيان عل ــرض االس ــم ع ــتبيان :  ت االس  

وجهــة نظرهــن فــي االســئلة والمصطلحــات التــي تــم اســتعمالها فــي 

ــي  ــتخدمة ف ــات المس ــض المصطلح ــر بع ــم تغي ــه ت ــتبيان وعلي االس

ــئلة. االس



  Logo تــم عــرض كال مــن الـــ :  ) Focus group ( مجموعــة تركيــز  

و الـــ slogan  و كذلــك التصاميــم كتصميــم الـــ brochure و غيرهــا مــن 

ــم  ــه ت ــومات وعلي ــوان والرس ــول االل ــات ح ــذ اراء المراهق ــم أخ التصاميم،وت

ــة  ــب للفئ ــن ومناس ــم جذبه ــر اس ــى أكث ــل ال ــعار والتوص ــون الش ــار ل اختي

ــتهدفة. ــة المس العمري

 

بحث كيفي ) مقابالت (  : 

ــات التــي  ــع المعلومــات والبيان ــة كأداة لجمي ــا باســتخدام البحــوث الكيفي قمن

ــا  ــر وايج ــرة اكث ــل الظاه ــكلة وتحلي ــث والمش ــل البح ــي عم ــاعدنا ف ستس

ــن  ــخاص الذي ــرات األش ــتعانة بخب ــالل االس ــن خ ــا م ــبة له ــول المناس الحل

يملكــون خبــرة كبيــرة فــي مجــال الظاهــرة ورؤوا العديــد مــن الحــاالت فيمــا 

يخــص البحــث الــذي نقــوم بــه ولذلــك فــان هــذه المقابــالت تعتبــر مهمــة 

بدرجــة اولية،تــم 4 مقابــالت مــن خــالل التواصــل مــع االشــخاص الــذي تمــت 

معهــم المقابلــة واختيــار الوقــت االنســب لهــم إلجــراء هــذه المقابــالت و اخــذ 

موافقتهــم لوضعهــا فــي هــذا البحــث.



مقابلــة مــع اخصائيــة التغذيــة بســمة النعيمــي – مديــر عــام المعهــد الوطنــي 

لفنــون الطهــي الصحــي – 

تحدثــت االســتاذة بســمة النعيمــي – مديــر عــام المعهــد الوطنــي لفنــون الطهــي 

الصحــي -  عــن فقــره مهمــة جــدا فيمــا يخــص بناتنــا المراهقــات  والشــابات 

المقبــالت علــى الــزواج وقالــت » طبعــا لألســف فــي بنــات كثيــر يعتقــدون ان 

االعتنــاء بالبشــرة اعتنــاء خارجــي مثــل كريمات،عمليــات التجميــل و الليــزر 

ظهــرت حديثــا و الــي اخــره  و اضافــت قائلــة اريــد ان اعطيكــم معلومــة جــدا 

مهمــة ان البشــرة تتغــذي غــذاء داخلــي اوال مثــل النبتــة عندمــا تكــون اورقهــا 

خضــرة و مثمــرة يكــون غذائهــا جيــد مــن التربــة و هــي الغــذاء االساســي و 

الرئيســي للنبتــة لكــن لــو مــا توفــر الغــذاء للنبتــة ســوف تكــون نبتــة غيــر 

مثمــرة و يؤثــر علــي شــكلها مــن الخــارج نفــس البشــرة تمامــا عندمــا يكــون 

ــن  ــي احس ــرة ف ــون البش ــوع تك ــون من ــا يك ــل و يومي ــوع و متكام ــذاء متن الغ

ــك  ــون غذائ ــا يك ــل اذا م ــرآه الداخ ــره م ــك فالبش ــي بغذائ ــا فاهتم صوره

متكامــل و يحتــوي علــي العناصــر الغذائيــة يوميــا و يكــون غنــي بالفيتامينــات 



ــل و  ــر جمي ــع بمظه ــري فالمجتم ــارج و تظه ــن الخ ــرة م ــي البش ــس عل ينعك

اعطــت نصيحــة و قالــت اهتمــي بغذائــك و نومــك و فــي لياقتــك البدانيــة و 

هــم العوامــل الرئيســية لبشــرة نضــرة و جمــال متألــق و دائــم بــإذن اهلل .

مقابلة مع اخصائية التغذية امنه السليطي – مستشفى سبيتار –

تحدثــت اخصائيــة التغذيــه عــن اعجابهــا بالحملــة وطريقــة طرحنــا للمواضيــع 

وتنوعنــا فــي الطــرح وقالــت » موضــوع الحملــة شــيق جــدًا ومهــم بالدرجــة 

االولــى الن الجمــال الصحــي يعتبــر شــي ثميــن يجــب ان نحافــظ عليــه«.

ــد  ــوم خاطــئ عن ــاك مفه ــذاء الصحــي » هن ــا يخــص الغ ــة فيم  وأضافــت قائل

المراهقــات بــان الغــذاء الصحــي يعنــي االكل غيــر اللذيــذ والــذي ال يحتــوي 

ــون  ــن ان يك ــي ممك ــذاء الصح ــة فالغ ــرة خاطئ ــذه الفك ــة جميلة،وه ــى نكه عل

لذيــذ ويحتــوي علــى نكهــات جميلــة ولذلــك يقــع علــى عاتقنــا ان ننشــر هــذه 

الفكــرة بيــن المراهقــات«.

ــه  ــال الوج ــي جم ــي ف ــذاء الصح ــة الغ ــن أهمي ــة ع ــت االخصائي ــا تحدث كم

ــا  ــامنا وجمالن ــى أجس ــه عل ــذي نأكل ــام ال ــس الطع ــت » ينعك ــد وقال والجس



ــة  ــام وغني ــن الطع ــة م ــاف معين ــاول أصن ــأن تن ــك ف ــة االولى،ولذل بالدرج

بالفوائــد الطبيعيــة فالخضــار والفواكــه واإلكثــار مــن شــرب المــاء يعطــي 

ــم » ــرة والجس ــم للبش ــال دائ جم

مقابلة مع مدربة الرياضة عال – مدرسة قطر المستقلة للبنات -

قالــت مدرســة الرياضــة عــال ان مــن وجهــة نظرهــا حملــة انــت اجمــل جــدا 

مهمــة للطالبــات بالنســبة لهــذا العمــر الن بعــض الطالبــات عندهــم ســلوكيات 

خاطئــة و انــا بنصــح و يشــجع كل طالبــة انهــا تهتــم بنفســها و تحــدث عــن 

اهميــة عشــبه الميراميــة و تأثيرهــا علــي نحافــة البطــن و الخصــر و انهــا تقوم 

بدراســة عــن اثــر الميراميــة علــي البطــن و ان المراهقــات البــد ان يبــدءوا ان 

ــام  ــر االهتم ــدأت فــي ســن مبك ــم  و فــي حــال ب ــون بأجســامهم و لياقته يعتن

ــة لذلــك  ــر وباإلضاف ــا عندمــا تكب ــم بنفســها و لياقته ــا تهت ــا انه اســهل عليه

تحدثــت علــي ظاهــرة المكيــاج الزائــد لطالباتهــا انهــا عندمــا تكــون فــي مــول 

و تأتــي واحــده بمكيــاج كامــل و تســلم عليهــا تفاجــئ لبعــض الدقائــق لكــي 



ــي  ــات ف ــت ان الطالب ــت و قال ــا و تحدث ــرف عليه ــا و تتع ــي مالمحه ــق ف تدق

ســن صغيــر بشــرتهم تكــون جميلــة لكــن الطالبــات هــن مــن يدمــروا بشــرتهم 

بأنفســهم مــن خــالل الفونديشــن و البــودر و الكونتــور ...الــخ  و هــذا يــؤدي الي 

ظهــور البثــور علــي الوجــه و اضافــت قائلــة » الرياضــة جــدا مهمــة للجمــال 

ــي نضــارة  و الرياضــة و الجمــال عنصــران مترابطــان و تنعكــس الرياضــة عل

الوجــه و بممارســة الرياضــة تحســن المــزاج و اللياقــة بتكــون افضــل و تكــون 

صحتهــا افضــل  »

مقابلة مع الطالبه فجر المسيفري – مدرسة قطر المستقلة للبنات 

ــي  ــات ف ــن الفتي ــاج بي ــرة الماكي ــار ظاه ــن انتش ــر ع ــة فج ــت الطالب تحدث

ــات  ــن المراهق ــرة بي ــف منتش ــرة لألس ــذه الظاه ــرى ه ــت » ن ــا وقال عمره

وخصوصــا فــي المجمعــات وعندمــا اخــرج مــع صديقاتــي أرى بأنهــم يضعــون 

ــاج أيضــا  ــى وضــع الماكي ــي عل ــي ويحثون ــب العال ــاج ويلبســون الكع الماكي

ــة ». ــرة خاطئ ــا ظاه ــي أراه ــض ألنن ــي أرف ولكن



بحث كمي : » أستبيان »

مقدمه عن االستبيان :

البحــوث الكميــة تعتبــر افضــل طريقــة للبحــث فــي مختلــف القضايــا والظواهر 

التــي تحتــاج الــى رصــد وتحليــل وعــالج وذلــك لدقتهــا ومصداقيتهــا العالية.

وإليجــاد أســاس المشــكله لهــذه الظاهــرة كان البــد مــن عمــل بحــث كمــي 

ــخصية  ــة الش ــئلة المتنوع ــن االس ــدد م ــم ع ــتبيان يض ــن اس ــارة ع ــو عب وه

والعامــة وتحتــوي علــى مصطلحــات ســهلة باإلضافــة الــى شــرح مفصــل لــكل 

ســؤال وجــواب لكــي ال تقــع الطالبــه فــي حيــره اثنــاء االجابــة وتعمدنــا عــدم 

وضــع ســؤال باســم الطالبــه حتــى ال تشــعر الطالبــه بالتقييــد اثنــاء الحــل او 

الخــوف مــن ذكــر اســمها فــال تجيــب بشــكل صحيــح علــى االســئلة وحرصنــا 

عــن ذكــر ان البحــث ألغــراض علميــة ولــن يتــم الكشــف عــن الهويــة او عــن 

اي معلومــات أخــرى.



عينة البحث : 

تكونــت عينــة البحــث مــن 100 مراهقــة فــي المرحلــة العمريــة مــن ) 12 – 18 

ســنه( مــن المرحلــة الدراســية ) االول اعــدادي – ثانــي اعــدادي – ثالــث اعــدادي 

ــى  ــتبيان عل ــع االس ــم توزي ــوي ( وت ــث ثان ــوي – ثال ــي ثان ــوي – ثان – اول ثان

طالبــات مدرســة قطــر الثانويــة المســتقلة للبنــات ومدرســة قطــر االعداديــة 

المســتقلة للبنــات.



الفصل الرابع 
تحليل االستبيان



السؤال األول : المرحلة الدراسية ؟

تم توزيع االستبيان بالتساوي على المراحل الدراسية وشمل ذلك 
جميع المراحل االعدادية وجميع المراحل الثانوية.



السؤال الثاني : هل تضعين المكياج ؟ 

 
كانت النسبه االكبر من االجابات  هي غالبًا بنسبة 41٪ من المراهقات يضعون 

المكياج أغلب االوقات و عند خروجهم من المنزل لجميع المناسبات،اما 
بالنسبة للنسبة االكبر  التي تلتها وهي دائما وهذا يعني ان نسبة 26٪ من 

المراهقات ال يخرجن من المنزل بدون وضح مساحيق التجميل.



السؤال الثالث : 
ما هي وسائل التواصل االجتماعي التي تستخدمينها ؟ 

أجابت نسبة 51٪ من الطالبات على أنهم يستخدمون برنامج التواصل 
االجتماعي سناب شات،وجاءت النسبه التي تليها وهي 30٪ لصالح برنامج 

التواصل االجتماعي انستقرام،و نسبة 15٪ من الطالبات يستخدمن تويتر،اما 
النسبه االقل وهي 4٪ فقط كانت من نصيب برنامج الفيس بوك.



السؤال الرابع : هل تفكرين بإجراء عمليات التجميل ؟

 
أجابت نسبة 70٪ من الطالبات بأنهم يفكرن بأجراء عمليات تجميل،وأجابت ٪30 

من الطالبات بأنهم ال يفكرن بأجراء عمليات تجميل.



السؤال الخامس : ما هي عملية التجميل التي تودين اجراءها ؟

 

اجابت نسبة 27٪ من الطالبات على انهم يودون اجراء عملية تكبير الشفايف، 
ونسبة 24٪ من الطالبات يردن ان يجرين عملية تجميل لألنف باإلضافة الى  

البوتكس والفيلر،ونسبة 10٪ اجبن بـ اخرى.



السؤال السادس : لو عرض عليك االنضمام الى مركز 
شبابي يضم برنامج متكامل يهتم بالصحة والجمال 
والرياضة وبسعر رمزي هل توافق على االنضمام ؟ 

80٪ من الطالبات يودون االنضمام الى المركز و 20٪ من الطالبات لم 
يردن ذلك.



السؤال السابع : ماهي الصفوف التي تفضلين ان تنضمين 
إليها في المركز ؟

 

29٪ وهي النسبه االكبر من الطالبات يريدون االشتراك في صفوف 
االزياء، اما نسبة 26٪ من الطالبات أردن االشتراك في صفوف اسس 

التجميل وكورسات العناية بالبشرة،أجابت الطالبات بنسبة 17٪ بأنهم 
يودون االنضمام لصفوف التغذية والرياضة،اما نسبة 11٪ اجبن بـ 

أخرى.



ابرز نتائج االستبيان

توصلنا من خالل تحليل االستبيان الى العديد من النتائج المهمة 
واألفكار التي اتضحت لنا أكثر بعد القيام بهذا المسح،اتضح لنا 

وجود مشكلة حقيقة فيما يخص عمليات التجميل فقد اجابت 
نسبه كبيره من المراهقات بأنهم يريدون اجراء عمليات تجميل 

وذلك يدل على ان المشكلة ليست سطحية او غير حقيقة، 70 
مراهقة من اصل 100 مراهقة قالت بأنها تود أجراء عملية تجميل 
وهذا رقم كبير خصوصا بالنسبة لفئة المراهقات،كما اختلفت 

انواع العمليات التي يردن اجراءها كعمليات االنف وعمليات 
تكبير الشفايف وعمليات البوتكس والفيلر والشفط ولكن 

العملية التي كانت نسبتها اكثر من باقي النسب هي عملية 
تكبير الشفايف التي يردن اجراءها 28 مراهقة من اصل 100.

اتضح لنا من خالل االستبيان بأن هناك الكثير من المراهقات 
التي يستخدمن وسائل التواصل االجتماعي وخصوصا السناب 

شات واالنستقرام حيث ان 51 مراهقة اي ما يعادل نصف العينة 



تقريبا يستخدمن برنامج السناب شات و31 من العينة يستخدم 
برنامج االنستقرام،وهي اكثر وسيلتين يتم عرض فيها صيحات 
الموضه والمكياج وعمليات التجميل من قبل الناشطات على هذه 

الوسائل.

كما توصلنا الى ان هناك اقبال كبير من المراهقات 
الراغبات في االشتراك في البرنامج الذي نقدمه من خالل هذه 
الحملة،فهناك نسبة كبير من الطالبات اجبن بنعم في السؤال 
الذي يخص المركز،وهذا يدل على رغبة المراهقات في هذا 

النوع من الورشات وبما في ذلك تغير نظام حياتهم الى نظام 
افضل.

اجابت 26 مراهقة من اصل 100 بأنها تريد االنضمام الى صفوف 
اسس التجميل وكورسات العناية بالبشرة،وهذا عدد كبير من 
المراهقات والذي يثبت بان المراهقات يرغبن في تعلم االشياء 

التي تناسب اعمارهن ولكنهم يجهلون الطريقة،وذللك فمن 
خالل برنامج الورشات يمكن ان نقدم للمراهقات ما يحتاجونه.



الفصل الخامس 
االعداد والتنفيذ



االعداد والتنفيذ 

اخالقيات الحملة:

التزمنــا فــي حملتنــا أنــت أجمــل علــي الحفــاظ علــى أخالقيــات االعــالم 

التــي درســناها فــي مقــررات ســابقه واتبعنــا عــدد مــن الخطــوات الهمــة 

جــدًا التــي يجــب أن يتعبهــا جميــع القائميــن علــى اي حملــة او اي عمــل 

ــا بهــا هــي عــدم اإلفصــاح عــن أي اســم  اعالمي،مــن الخطــوات التــي قمن

او طلــب كتابــة أي اســم فــي االســتبيان،ولهذا حرصنــا علــى وضــع هــذه 

الجملــة فــي بدايــة االســتبيان الذي تــم توزيعــه علــى طالبات المــدارس في 

البحــث األولــي )ســتحفظ المعلومــات التــي تجمــع بســرية تامــة كذلــك 

لــن يســتطيع أحــد تحديــد هويتــك او اجابتــك وســيتم الحفــاظ علــى 

عــدم كشــف هويتــك طــوال فتــرة جمــع البيانــات وتفســير النتائــج(.

ــا فــي بدايــة كل  ــة وأهدافه ــة كامل ــا بشــرح فكــرة الحمل كذلــك قمن

مقابلــة متعلقــة بموضــوع الحملــة وشــمل ذلــك عــدد مــن اللقــاءات التــي 



اجريناهــا مــع الشــخصيات المهمــة كمقابلــة األســتاذه بســمة النعيمــي مديــر 

عــام المعهــد الوطنــي لفنــون الطهــي الصحــي و اخصائيــة التغذيــة امنــه حمــد 

ــا  ــة فجــر المســيفري،كما حرصن ــة الرياضــه عــال والطالب الســليطي و مدرب

كل الحــرص علــى ان تكــون الشــخصيات موافقــة بــدون اي نــوع الضغــط علــى 

عمــل هــذه اللقــاءات وركزنــا علــى اختيــار الطريقــة التــي يفضلونها لتســجيل 

ــة  ــة بالحمل ــه عالق ــا ل ــرح كل م ــة ش ــك موافقتهم،باإلضاف ــة وكذل المقابل

للجمهــور المســتهدف قبــل ســؤاله او قبــل دعواتــه لحضــور أي ورشــة عمــل 

ــالت  ــئلة المقاب ــتبيان و أس ــة االس ــي كتاب ــة ف ــر األخالقي ــزام بالمعايي و االلت

ــى االلتــزام  ــا عل ــي إيجــاد رعــاه رســمين حرصن , التصويــر  و فــي العمــل عل

ــن  ــث ع ــه للبح ــارف علي ــول المتع ــتخدام البرتوك ــة واس ــر االخالقي بالمعايي

راعــاه للحملة،كذلــك تمــت إضافــة شــعار الرعــاة بعــد االتفــاق معهــم علــي 

ــة. كل الشــروط المطلوب

ــة  ــم الخاصــة بالحمل ــع التصامي ــى جمي ــة بالعمــل عل ــام اعضــاء الحمل لقــد ق

مــع مرعــاه عــدم االقتبــاس أي صــور بــدون الملكيــة الفكرية،كمــا ان جميــع 

الصــور هــي مــن تصويــر فريــق عمــل الحملــة. 



الوضع القائم 

قبــل اعــداد وتنفيــذ الحملــة البــد مــن قيــاس عوامــل القــوة والضعــف للعلــم بــأي مســتجدات او احــداث و 
االســتفادة مــن الفــرص ونقــاط القــوة والعمــل علــى نقــاط الضعــف و محاولــة التقليــل مــن التهديــدات.

نقاط القوة 

–- خبرة العاملين على الحملة في اجراء مشاريع 
سابقة. 

–- التطبيق العملي لكل فعاليات الحملة.
–- انتشار ظاهرة التجميل بين فئة المراهقين .

–- تقبل المجتمع لألفكار التوعوية
–- ارتفاع معدل التعليم بين االهالي مما ساهم في       

توعية أبنائهم .
–- وعي االهالي بخطورة الظاهرة 

–- دعم الدوله المؤسسات الحكومية والخاصة 
للحمالت التوعية. 

–- اشتراك البرنامج بسعر رمزي يمكن لذوي الدخل 
المحدود االشتراك به.

–- سهولة الوصول لفئة المراهقات عبر وسائل 
التواصل االجتماعي

–- تعتبر الحملة األولى من نوعها من حيث الظاهرة 
والجمهور المستهدف.

الفرص 

–- وجود رعاه رسميين للحملة.
–- الحملة تهتم بالمراهقين بشكل عام. 

- استخدام وسائل حديثة لتوصيل اهداف الحملة.
–- انتشار المراكز التي من الممكن ان تستضيف 

البرنامج.
–- زيادة الثقة بالنفس عند المراهقات .

–- زيادة الدعاية الرسمية وعد الحكومة 
والوزارات التابعة للصحة والشؤون االجتماعية.

نقاط الضعف

–- قلة الموارد المادية لتنفيذ الحملة.
–- صعوبة اقناع فئة المراهقين.

–- قلة المراكز التوعوية التي تهتم بالمراهقات .
–- انتشار عمليات التجميل .

–- انتشار السوشل ميديا.
–- تأثير االصدقاء

–- انتشار الهواتف النقاله.

 

 
التهديدات 

–-  ضيق الوقت.
–- مجتمع متفتح ال يقتنع بسبب وجود وسائل 

التواصل االجتماعي .
–- وجود منافسين للحملة بنفس توقيت الحملة. 

–- وجود حواجز في العادات والتقاليد.
–- عدم تقبل االهالي .



الموقف االجتماعي 

–- االهتمام بالتعليم االكاديمي للفتيات في قطر 
حيث تبلغ نسبة اإلناث في المدارس االعدادية 

الحكومية في قطر 12,323 ، وتبلغ نسبة اإلناث في 
المدارس الثانوية 11,962  .
–- فئة المراهقات كبيرة

–- المخاطبه مع جيل واهي متعلم ومثقف
–- اهتمام المجتمع بفئة المراهقات و وعي المجتمع 

بأهمية فئة المراهقات.
–- االهتمام بالمظاهر.

–- المنافسة على الظهور بشكل أنيق.
–- سيدات المجتمع القطري يواكبن الموضة.

–- المجتمع متفتح حيث يمكن التشجيع على عمليات 
التجميل من خالل تقليد االخرين. 

الموقف السياسي 

–- استقرار الوضع السياسي في دولة قطر
–- وجود القوانين و اللوائح في الدستور القطري 

التي تنصف فئة المراهقات وتعطيها حقوقها.
–- اهتمام الحكومة الرشيدة بفئة المراهقات 

وإشراكها في مخططاتها الحالية والمستقبلية.

الموقف االقتصادي

–- استقرار الوضع االقتصادي في دولة قطر
–- سوق العمل متوفر مما يدعم االقتصاد والحالة 

المادية لدى األسرة في قطر وعليه يسهل شراء أي 
سلعة.

–- وضع السيدات في قطر قوي وعالي بسبب 
التشجيع على العمل والرواتب الشهرية العالية.

الموقف التقني

–- االنترنت في متناول الجميع
–- استخدام فئة المراهقات للهواتف المحمولة

–- تواجد فئة المراهقات بشكل كبير في وسائل 
التواصل االجتماعي

–- اختصار الوقت والزمن والمكان عبر البرامج 
المختلفة.

) Pest ( تحليل البست



شعار الحملة 
Campaign logo  



شرح الشعار : 

ــكل  ــمه لش ــن رس ــر م ــا  بأكث ــرة و قيامن ــن فك ــر م ــا ألكث ــد اقتراحن بع

الشعار،رســى اختيارنــا لهــذه الشــعار الــذي يحمــل الفكــرة التــي نريــد ايصالهــا 

للجمهــور المســتهدف،أردنا ان يكــون الشــعار بســيط ومفهــوم وغيــر معقــد،وان 

يكــون اســم الحملــة واضــح و ســهل القــراءة.

الرســمه فــي الشــعار عبــارة عــن مرآه،والمــرآة هــي األداة التــي تعكــس الشــكل 

الخارجــي لإلنســان وهــي األداة التــي يــرى االنســان فيــه مزايــاه وعيوبه،وتؤثــر 

المــرآه علــى نفســية االنســان بشــكل كبيــر فعندمــا يــرى االنســان عيوبــه فانــه 

يطمــح لتغيرها،ويبــدأ االنســان بمقارنــة نفســه بغيــره مــن خــالل المرآه،وفــي 

نفــس الوقــت فهــو يــرى جمالــه والمزايــا التــي عنــده وتتطــور نظرتــه لذاتــه 

ويبــدأ بتقديــر نفســه مــن خــالل المــرآه 



شعار الحملة 
Campaign slogan  

بعــد اختيــار عــدد مــن الشــعارات اخترنــا هــذا الشــعار » جمالــك فــي عمــرك 

» ألنــه يوصــل وباختصــار الفكــرة مــن وراء هــذه الحملــة،ان حملــة انــِت أجمــل 

ــة  ــن العناي ــال وم ــن الجم ــات م ــع المراهق ــت لمن ــال وليس ــة للجم ــي حمل ه

بشــكلهن الخارجــي بــل بالعكــس تمامــا فنحــن نســعى مــن وراء هــذه الحملــة ان  

نعلــم  المراهقــات مــا يناســب اعمارهــن فــي كل مــا يخــص و يتعلــق بالماكياج 

والجمــال والعناية،ولذلــك فــي شــعار » جمالــك فــي عمــرك ».

كمــا ان شــعار » جمالــك فــي عمــرك » لــه معنــى أعمــق مــن المكيــاج والعناية 

بالبشــرة،فهناك ايضــا جمــال صحــي وهــو طريقــة االكل الصحيحــة والرياضــة 

ــان  ــك ف ــرة ولذل ــات كبي ــم طاق ــر لديه ــذا العم ــي ه ــتمرة،فالفتيات ف المس

ــول  ــدا للوص ــم ج ــر مه ــه ام ــي الرياض ــة ف ــاط والطاق ــذه النش ــتغالل ه اس

للجمــال الصحــي والجســد الصحــي.



التسويق االستراتيجي 

) المنتج (

المنتج األساسي

ــة  ــج حزم ــم البرنام ــز يض ــي مرك ــات ف ــل للمراهق ــج متكام برنام  -

ــال. ــة والجم ــة والرياض ــم بالصح ــات تهت ــات والورش ــن الفعالي ــة م متكامل

يحتوي البرنامج على حصص و ورشات   -

يضــم البرنامــج ورشــة »التغذيــة الصحيــة« والتــي تهتــم بــكل مــا يخص   -

ــات. ــب للمراهق ــي المناس ــذاء الصح الغ

ــف  ــم بالتعري ــي تهت ــة » والت ــة البدني ــة » اللياق ــج ورش ــم البرنام يض  -

بفوائــد الرياضــة للجمــال والتماريــن الســهله والبســيطة المناســبة للمراهقــات.

ــم بالخلطــات  يضــم البرنامــج ورشــة » الجمــال الطبيعــي » والتــي تهت  -

الطبيعيــة للعنايــة بالجمــال المناســب للمراهقــات.

المركز مفتوح يوميا واالشتراك شهري بمبلغ رمزي.  -

ــائل  ــى وس ــابات عل ــالل حس ــن خ ــز م ــن المرك ــويق ع ــيتم التس س  -



التواصــل االجتماعــي والتــي ســوف نعــرض فيهــا الطريقــة الصحيحــة للعنايــة 

بالجمــال وتوجيــه المراهقــات الــى مــا يناســب اعمارهــن مــن قبــل أخصائييــن 

ــة. ــة وصح ــن تغذي ــل وأخصائيي تجمي

المنتج الفعلي 

برنامج الصحة والجمال لحملة انِت اجمل

ــدارس  ــي الم ــات ف ــات للمراهق ــن الورش ــة م ــه متكامل ــم حزم ــج يضم برنام

ــة و  ــليمة والرياض ــة الس ــة والتغذي ــم بالصح ــي تهت ــة والثانوية،والت االعدادي

ــن. ــب اعماره ــي تناس ــة الت ــات الطبيعي ــي والخلط ــال الطبيع ــام بالجم االهتم

ورشة التغذية الصحية األولى :

مواضيع الورشة :  -

)الجزء النظري (  -



فيديو قصير عن التغذية الصحية.  

عرض مجسم ألنواع الطعام وكمية السكر في كل صنف.  

عرض مجسم ألنواع الطعام وكمية الدهون في كل صنف.  

كيف يؤثر الغذاء الغير صحي بجمال الوجه والجسم.  

كيف تتحول الدهون المهدرجة الى مواد ضاره في الجسم.  

الغذاء الصحي والمهم للجسم والصحة.  

) الجزء العملي (  -

تحضير وجبة صحية بالتعاون مع الطالبات.  

تذوق الوجبة واخذ رأي الطالبات فيها.  

ورشة التغذية الصحية الثانيه :

.

مواضيع الورشة :  -

فيديو قصير عن أهمية التغذية.  

التغذية للوزن المثالي.  

التغذية لبشرة صحية.  



التغذية للياقة البدنية.  

الفيتامينات الهامة للجسم.  

الديتوكس وفوائده.  

وصفات التغذية لزيادة الوزن ) للنحيفات (  

تحضير طعام لذيذ وصحي.  

ورشة الرياضة :

وقت الحصص الرياضية في المدرسة.  -

مدة التمارين 30 دقيقة.  -

مواضيع الورشة :  -

مقدمة عن مدربة اللياقة البدنية.  

فوائد التمارين للجسم والصحة.  

الطريقة الصحيحة والخاطئة لعمل التمارين الرياضية.  

تمارين للياقة البدنية للمراهقات.  

تمارين سهلة يمكن القيام بها في المنزل وتناسب سن المراهقات.  



ورشة الجمال الطبيعي :

ستضم الورشة :  -

وصفات تجميلية طبيعية.  

وصفات طبيعية للعناية بالشعر.  

وصفات طبيعية للعانية بالبشرة.  

وصفات للوزن المثالي.  

المنتج اإلضافي : 

عــروض مميــزة لعــدد مــن المناســبات التــي تحتفــل بهــا دولــة قطــر   -

مثــل ) عــروض اليــوم الوطنــي – عــروض اليــوم الرياضــي – عــروض االعيــاد (.

خدمــات اضافــة ) بطاقــة النقــاط ( : هــي بطاقــة تحتســب فيهــا نقــاط   -

ــد الوصــول  ــي اي مــن الصفوف،وعن ــم االشــتراك ف ــة فــي كل مــره يت اضافي

لعــدد معيــن مــن النقــاط يمكــن االشــتراك مجانــا لمــدة اســبوع فــي اي مــن 

ــاه. ــا الفت ــب به ــي ترغ ــوف الت الصف



خدمــات اضافيــة ) الفتــاه المتميــزة ( : هــو لقــب يعطــى لفتــاه كل شــهر   -

ــى  ــاه عل ــا فــي الصفــوف وحســن ســلوكها وتحصــل الفت ــى حســب تفاعله عل

ــب.  ــى اللق ــا عل ــن حصوله ــازات ع امتي



السعر 

اســعار االشــتراك فــي البرنامــج هــي اســعار رمزيــة جــدا وفــي متنــاول الجميع 

ويوجــد تخفيضــات خاصــة لطالبــات المدارس.

االشتراك األسبوعي :

ورشة التغذية : 35 ريال للشخص

ورشة الرياضة : 25 ريال للشخص

ورشة الجمال الطبيعي والعناية بالبشرة : 35 ريال للشخص 

االشتراك الشهري : 

ورشة التغذية : 120 ريال للشخص 

ورشة الرياضة : 90 ريال للشخص 

ورشة الجمال الطبيعي والعناية بالبشرة : 120 ريال للشخص.



المكان 

ــة المســتقلة  ــة والثانوي عقــد ورشــات عمــل وحصــص فــي المــدارس االعدادي

ــد تقديمــه  ــذي نري ــج ال ــى المنت ــي ســوف تســلط الضــوء عل ــي قطــر، والت ف

للمراهقــات وهــو الجمــال الطبيعــي والصحــة وســتتكون مــن ورشــات مصغــره 

لتلــك التــي فــي البرنامــج.

ونســعى مــن خــالل الحملــة علــى ان نحصــل علــى الدعــم المناســب للحصــول 

ــا الخــاص الــذي ســيضم البرنامــج او ان يتبنــى البرنامــج أحــد  علــى مركزن

المؤسســات الكبيــرة التــي تهتــم بالرياضــة والغذاء،مثــل مستشــفى ســبيتار او 

ــة و الرياضــه. وزارة الثقاف

الخطة االستراتيجية

حتــى يصــل اإلنســان للنجــاح البــد ان يحــدد أهدافــه ويحقــق و رؤيتــه ويضــع 

خطــة محكمــة خاليــه مــن العيــوب واألخطــاء للوصــول للغايــة النهائية،تحافــظ 

الخطــه علــى ضمــان تماســك وتنظيــم رســالتك ووصولهــا للفئــة المســتهدفه.



الترويج 

تــم الترويــج عــن الحملــة مــن خــالل وســائل االعــالم المســموعة و المقــروءة 

والمطبوعــة و وائــل العالقــات العامــة باإلضافة الى وســائل التواصــل االجتماعية 

الحديثــة والتــي تضــم انســتقرام و تويتر و ســناب جــات و الفيســبوك و يوتيوب.

االعالنات :   -

اعالنــات الشــوارع التــي ســتوضع فــي انحــاء الدوحة،خاصــة فــي المناطق   

ــة. ــة والثانوي ــدارس االعدادي ــا الم ــر به ــي تكث الت

اعالنــات االماكــن المفتوحــة وســتكون مــن خــالل وضــع البــار كــود   

ــباير. ــف االسالمي،س ــة المتح ــة كحديق ــق العام ــي الحدائ ــف ف ــق الهات لتطبي

اعالنات في المجالت الشبابية.  

اعــالن فيديــو قصيــر يعــرض فــي دور الســينما،خاصة فــي االفــالم التــي   

ــة. ــب العائل تناس



العالقات العامة :   -

ــا  ــة وترويجه ــن لإلعــالن عــن الحمل ــن الناشــطين اإلعالميي ــد م التعاق  

مــن خــالل نشــر حســابتنا فــي مواقــع التواصــل االجتماعــي وحــث النــاس علــى 

ــاس  ــجيع الن ــى تش ــة ال ــر تويتر،باإلضاف ــة عب ــردات الحمل ــت لتغ ــل ريتوي عم

للتعــرف اكثــر علــى الحملــة ورؤيــة مــا يتــم نشــره فــي حســاب انســتقرام 

ــات. ــور وفيديوه ــن ص م

فعاليــة تدشــين الحملــة : تــم اقامــت هــذه الفعاليــة فــي مدرســة قطــر   

ــالل  ــن خ ــة م ــف بالحمل ــم التعري ــات وت ــتقلة للبن ــة المس ــة والثانوي االعدادي

هــذه الفعاليــة وتــم وضــع البــوث الخــاص بالحملــة وتوزيــع المطويــات علــى 

ــات. الطالب

ورشات العمل :   

تــم الترويــج عــن الحملــة مــن خــالل الورشــات التــي اقمناهــا فــي عــدد مــن 

المــدارس والورشــات التــي ســيتم اقامتهــا في المســتقبل فــي المــدارس االخرى.



ُأقيمــت الفعاليــة فــي مدرســة » قطــر اإلعداديــة المســتقلة للبنــات« بعنــوان » 

جمالــي فــي غذائــي » وكانــت ضيفــة الورشــة هــي االســتاذة بســمه النعيمــي 

ــة  ــن أهمي ــت ع ــي وتحدث ــي الصح ــون الطه ــي لفن ــد الوطن ــام المعه ــر ع مدي

ــزة  ــة الجاه ــب األغذي ــت » تلع ــال وديمومته،وقال ــي الجم ــي ف ــذاء الصح الغ

دورًا فــي شــيخوخة الجلــد فهــذه األطعمــة تقلــى بزيــوت حرارتهــا عاليــة جــدًا 

ــات نشــطة  ــى جزيئ ــة األطعمــة وتتحــول ال ــر فــي تركيب وتتســبب فــي تغيي

تســمى بالجزيئــات الحــرة وتهاجــم هــذه الجزيئــات خاليــا الجســم وتضعفهــا 

ــاالت الســوداء تحــت  ــر اله ــى الشــكل الخارجــي للبشــرة فتظه ــر عل ــا يؤث مم

الحيــن والبثــور فــي البشــرة«،حصدت الورشــة علــى تفاعــل كبيــر مــن فئــة 

ــي  ــة ف ــة و رغب ــر بموضــوع الجمل ــام كبي ــرن اهتم ــي أظه ــات و االت المراهق

المســاهمة بالحملــة مــن خــالل حضــور الفعاليــات القادمــة وأيضــا متابعتهــم 

ــى المنتــج الــذي  ــة للتعــرف أكثــر عل لحســابات التواصــل االجتماعــي للحمل

نقدمــه.



تهــدف الحملــة الــى التوعيــة بالجمــال الطبيعــي مــن خــالل برنامــج متكامــل 

للجمــال الطبيعــي والصحــي مــن خــالل ورشــات للتغذيــة والرياضــة والعنايــة 

بالشــكل الخارجــي بعيــدًا عن المنتجــات الضــارة وعمليــات التجميل،كمــا تهدف 

ــي تســلب منهــم براءتهــم  ــة بخطــورة هــذه الظاهــرة الت ــى التوعي ــة ال الحمل

ــاج و  ــن الماكي ــدة م ــات عدي ــت طبق ــه تح ــذي يخفين ــي ال ــم الحقيق وجماله

ارتــداء مالبــس ال تناســبهن فتضيــع أعمارهــن الحقيقة،ونــرى أن مــن واجبنــا 

كطالبــات عالقــات عامــة بجامعــة قطــر ان نرشــدهم الــى الطريــق الصحيــح 

حتــى ال تتفاقــم الظاهــرة.

ــول  ــي ح ــر الوع ــلوك ونش ــر الس ــى تغي ــة عل ــى الحمل ــات عل ــعى القائم وتس

ــي  ــل ف ــات العم ــات و ورش ــن الفعالي ــد م ــة المزي ــالل اقام ــن خ ــرة م الظاه

ــوث  ــح الب ــة و وض ــات التجاري ــي المجمع ــم ف ــى تواجده ــا ال ــدارس وأيض الم

ــف  ــوان » كي ــت عن ــة تح ــة القادم ــتكون الفعالي ــث س ــة حي ــاص بالحمل الخ

ــي«. ــى جمال ــظ عل أحاف



خبــر فــي صحيفــة الشــرق : تــم التواصــل مــع جريــدة الشــرق القطريــة   

لإلعــالن عــن الحملــة عبــر خبــر فــي جريــدة الشــرق،وكان الخبــر بعنــوان » 

ــة أنــِت جمــل مــن خــالل فعاليــة » جمالــي فــي غذائــي« تدشــين حمل

المطبوعات :  -

ــات  ــات كالمطوي ــن المطبوع ــدد م ــالل ع ــن خ ــة م ــن الحمل ــالن ع ــم االع ت

التــي تــم توزيعهــا فــي المــدارس علــى جميــع الطالبات،ومــن خــالل الــرول أب 

الــذي تــم وضعــه فــي اماكــن متفرقــة فــي قطــر والتــي تكثــر فيهــا الفئــة 

ــدارس. ــة والم ــات التجاري ــتهدفة كالمجمع المس

االعالم الجديد :  -

تــم الترويــج عــن الحملــة مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعيــة الحديثــة 

والتــي تضــم انســتقرام و تويتــر و ســناب جــات و الفيــس بــوك و يوتيوب،ونقوم 

ــة  ــع مختلف ــرح مواضي ــي ونط ــكل يوم ــور بش ــات والص ــل الفيديوه بتحمي



ــدة  ــات مفي ــاء معلوم ــع الفعاليات،وعط ــت جمي ــى تغطي ــة ال ــوقة باإلضاف ومش

حــول الصحــة والجمــال الطبيعــي.

وسائل التواصل االجتماعي:   -

والرســالة  وأهدافهــا  بالحملــة  تعريــف  تغريــدات   : تويتــر   

ــة  ــات والورشــات المقامــة ،باإلضاف ــل الفعالي ــدات حــول تفاصي والرؤية،وتغري

ــع الصحــة والغــذاء والجمــال  ــع مهمــة كمواضي ــدات حــول مواضي ــى تغري ال

والصحــي. الطبيعــي 

ــة  ــات باإلضاف ــات والفعالي ــن الورش ــات ع ــور وفيديوه ــتقرام : ص انس  

عــرض المقابــالت المصــورة التــي قمنــا بهــا.

الفيســبوك : عــرض المواضيــع بشــكل ادق وبالتفصيــل أكثــر مــن تويتر   

ــتقرام. وانس

اإلعالمييــن المؤثريــن : التواصــل مــع اإلعالمييــن المؤثريــن مثل حســن   

ــي. ــد الجميل ــى و خال ــي عيس ــواري و عل ــعدون الك ــد س ــاعي و محم الس

تطبيق الهاتف المحمول:   -

ــاص  ــق الخ ــل التطبي ــالل تحمي ــن خ ــك م ــتخدام يم ــزات واالس الممي  



ــي  ــق التســجيل ف ــف الجــوال التواصــل بشــكل اســهل وذلــك عــن طري بالهات

ــد  ــز المواعي ــن حج ــك يمك ــالل التطبيق،كذل ــن خ ــهولة م ــج بس البرنام

ومعرفــة العديــد مــن المعلومــات حــول البرنامــج ومعرفــة جــدول الحصــص 

ــة. ــي كل حص ــن ف ــماء المعلمي وأس

البرنامج،الرؤيــة  عــن  نبــذه  علــى  :تحتــوي  الكترونيــة  صفحــة   

ــل  ــجيل،وأرقام التواص ــة التس ــج وطريق ــل البرنام ــالة,واألخبار وتفاصي والرس

التواصــل االجتماعــي. البرنامــج فــي وســائل  وحســابات 
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تصميم االكياس  

الهدايا الرمزية 



األعالنات 

اعالن الشوارع 



تطبيق الهاتف المحمول 

الصفحة االلكترونية :



فعالية التعريف بالحملة 

والثانويــة  االعداديــة  قطــر  مدرســتي  فــي  الفعاليــة  أقيمــت 

ــل  ــف المراح ــن مختل ــات م ــن الطالب ــدد م ــة ع ــر الورش للبنات،حض

ــف  ــم التعري ــاركة فيها،ت ــة والمش ــى الحمل ــرف عل ــية للتع الدراس

ــارة  ــم لزي ــه ودعوناه ــذي نقدم ــج ال ــا وبالبرنام ــة وأهدافه بالحمل

ــى  ــر عل ــرف أكث ــي للتع ــل االجتماع ــائل التواص ــي وس ــاباتنا ف حس

الحملــة وعلــى مايتــم وضعــه فــي الحســابات مــن صــور وفيدوهــات 

ــج. ــن البرنام ــوى م ــتفاده القص ــن االس ــوا م ــى يتمكن حت

صور من الفعالية 



,ورشة ) جمالي في غذائي ( 

أقيمــت الورشــة يف مدرســة مدرســتي قطــر االعداديــة والثانويــة املســتقلة للبنات،برعايــة املعهــد الوطنــي 

ــون  ــي لفن ــر العــام للمعهــد الوطن ــون الطهــي الصحي،قدمــت الورشــة االســتاذة بســمة النعيمــي املدي لفن

ــم  ــرض ملجس ــم ع ــن ث ــة الصحية،وم ــة التغذي ــن اهمي ــر ع ــو قص ــة بفيدي ــدأت الورش ــي الصحي،وب الطه

النــواع الطعــام وكميــة الدهــون يف كل صنف،ومجســم اخــر ملجســم النــواع الطعــام وكميــة الســكر يف كل 

صنف،ومــن ثــم بــارشت اخصائيــة التغذيــه بــرح مفصــل حــول كيفيــت تأثــر الغــذاء غــر الصحــي عــى 

جــال الوجــه والبــرة والجســم بشــكل عام،ومــن ثــم انتقلــت االخصائيــة اىل الجــزء العمــي مــن الورشــة 

وشــمل ذلــك نحضــر وجبــه صحيــة بالتعــاون مــع الطالبــات يف اعــداد الوجبــه اللذيــذه.

صور من الورشه 



ورشة تمارين االيروبكس 

أقيمــت الورشــة يف مدرســة مدرســتي قطــر االعداديــة والثانويــة املســتقلة للبنات،وكانــت يف وقــت الحصــة 

الرياضيــه وكانــوا الطالبــات يرتديــن مالبســهم الرياضية،وكانــت مــدة الورشــة 30 دقيقــة.

ــة الرياضــه  ــن أهمي ــا ع ــة بحديثه ــدأت الورش ــث ب ــة ناهــد عبدالســتار حي ــة اللياق ــة مدرب ــت الورش قدم

ــات. ــبة للمراهق ــن املناس ــن التاري ــت ع ــم تحدث ــن ث ــة والجال،وم ــل والصح ــم والعق للجس

ــت  ــس وقام ــتخدام االيروبك ــات بأس ــا الطالب ــيقى وتتبعه ــع املوس ــه م ــن الرياضي ــة بالتاري ــت املدرب قام

ــن. ــام بالتاري ــة للقي ــوات الصحيح ــم الخط بتعليمه

صور من الورشه 



الفصل السادس
الخطة التكتيكية 



الخطة التكتيكية 

سبتمرب 

) فرتة تحضر وإعداد (  

اكتوبر 

توزيع االستبيان  -

بحث ميداين  -

. ) pilot study ( عمل دراسة تجريبية  -

طباعة التصاميم   -

تدشني حسابات التواصل االجتاعي.  -

تدشني تطبيق الهاتف املحمول.  -

تدشني الصفحة االلكرتونية.  -

عرض االعالنات  -

التواصل مع املؤثرين االعالميني.  -



خطة الدعاية واإلعالن شهري ) اكتوبر / نوفمبر (
 شهور تنفيذ الحملة:



نوفمرب 

) تنفيذ (  

ديسمرب

) تحليل وتقييم 

ومتابعه ( 

ورش العمل ) ورشة جايل يف غذايئ (  -

ورش عمل ) االيروبكس (.  -

التفاعل يف وسائل التواصل االجتاعي من خالل   -

وضع االخبار والصور والتشجيع عى الريتويت.

تفعيل هاشتاق أنِت أجمل.  -

تقيم ورش العمل.  -

قياس وتحليل وتقسيم اداء الحملة.  -

تقيم وسائل التواصل االجتاعي.  -

تقيم تغر السلوك.  -

متابعة وسائل التواصل االجتاعي  واإلعالم   -

بصوره دامئة.



الميزانية 

األداه
 

التكلفهالمدة المكان

 عدد من شوارعاعالنات الشوارع
الدوحة

50,000مره لمدة اسبوعيين

5000-الفعالياتالبوث

10,000-الفعالياتالمطبوعات

 تطبيق الهاتف
المحمول

30,000-متجر أبل

الهدايا الرمزية
 

5000-الفعاليات

الموقع االلكتروني
 

500- االنترنت

50,000 مره في الشهرمجلة الدانه القطريةاعالن المجالت

المجموع = 150,000



الرعاة الرسميون 

مقدمة عن الرعاة :
بعــد عــرض حملتنــا علــى مجموعــة مــن المؤسســات الحكوميــة والقطــاع الخــاص 
اســتطعنا ان نحــل علــى دعــم عــدد مــن المؤسســات التــي رحبــت بنــا وأثنــت علــى 

مشــروعنا وقدمــوا لنــا دعــم مــادي ودعــم معنــوي .

الراعي الرسمي صب واي :  .1

*تاريخ التأسيس صب واي :
هــي سلســلة مطاعــم افتتــح اول مطعــم فــي عــام 1965 ولديهــا فــي الوقــت الحالــي 
40855 مــن الفــروع فــي 105 دولــة فــي العالــم , يقــدم المطعــم سندوتشــات صحيــة 

وســلطات طازجــة خاليــة مــن الدهــون .



الموقع العربي لصب واي :

http://www.subwayarabia.com/home.php

*قصة صب واي :

ــد  ــة بري ــي مدين ــد ف ــوت بالتحدي ــة كونيكتيك ــي والي ــب واي ف ــة ص ــدأت قص ب

ــز 17  ــوكا يناه ــد ديل ــو فري ــس ب واي ه ــدة , مؤس ــات المتح ــي الوالي ــورت ف جب

عامــا , ولــدت فكــره المطعــم عنــده عندمــا كان يــدرس بالكليــة وفــي نفــس الوقت 

كان يعمــل ليحصــل علــى المــال الكافــي لدفــع اقســاط الكليــة التــي يــدرس فيهــا 

, وبعــد ذلــك ورد اليــه ان يعمــل لنفســه عمــل تجــاري بحيــث يكســب منــه المــال 

الكافــي إلنهــاء دراســته , وكذلــك لحــل مشــكلة قلــة المــال , فقــام بالتحــدث إلــى 

ــح  ــد ان يفت ــى فري ــرح عل ــذي اقت ــاك وهــو ال ــر ب ــور بيت ــة الدكت ــق العائل صدي

متجــرا لبيــع سندوتشــات الصــب ماريــن .

ــراكة  ــت الش ــا تكون ــي 1000$  وبعده ــة حوال ــور العائل ــن دكت ــد م ــرض فري اقت

وفتــح متجــر petes super submarines  فــي عــام 1965 , وكانــت الســنه االولــى 

تحــدي وتجربــه تعلــم للمغامريــن الشــباب , وفــي الســنه الثانيــة  افتتــح متجــر 



ثانــي فالحــظ الشــريكان ان )الموقــع والتســويق( عامليــن اساســيان في مشــروع 

ــذي الزال  ــث ال ــا بتأســيس الفــرع الثال ــك قام نجــاح أي عمــل تجــاري ’ لذلل

يعمــل لبيــع وجباتــه اللذيــذة .

  subway الــى petes super submarines  تــم تغييــر اســم المطعــم مــن

حيــث تداخــل اللــون االصفــر علــى الرمــز , وفــي عــام 1974 افتتــح اول متجــر 

subway  فــي كونكيــت , وفــي عــام 1995 احتفلــت سلســلة subway   بمــرور 

ثالثيــن عامــا علــى نجاحهــا بافتتــاح 11000 متجــر , امــا فريــد فتابــع مســيرته 

وأصبــح رجــل اعمــال .

نوع الدعم : مادي ، شيك بقيمة 10000 ريال قطري.

ــع  ــة  جمي ــوث وطباع ــل الب ــب واي لعم ــن ص ــدم م ــغ المق ــتعمال المبل ــم اس ت

ــغ  ــتخدام المبل ــم اس ــا ت ــات ، كم ــة والمطوي ــاس الورقي ــات كاالكي المطبوع

ــا. ــم عليه ــة التصامي ــة وطباع ــا المزي ــراء الهداي لش



المعهد الوطني للطهي الصحي :  .2

ــة  ــة بالتغذي ــر , المهتم ــي قط ــدا ف ــط وتحدي ــرق االوس ــي الش ــز ف ــن اول المراك م
وكيفيــة اعدادهــا تحــت اشــراف خبيــرة التغذيــة بســمه النعميمــي , تأســس المعهــد فــي 
عــام 2015 وتقــدم خدمــات لكافــة االفــراد من كبــار وصغــار وشــباب وفتيــات , والقائمين 
علــى المعهــد هــم اخصائييــن تغذيــة وتربوييــن يجمعــون بيــن العلــم والتربيــة وتقديــم 

المعلومــات الغذائيــة بشــكل تربــوي وعلمــي .
مؤســس المعهــد هــو خالــد عبــداهلل آل محمــود , هــو مــن وضــع حجــر االســاس ليغيــر 
ــاء جيــل واعــي وصحــي  ــاة النــاس إلــى االفضــل مــن خــالل التغذيــة الســليمة وبن حي

وقــوي وخالــي مــن االمــراض .
*موقع المعهد الوطني للطهي الصحي :
http://www.nihcarts.com/?ln=ar

ــتقلة  ــة المس ــة والثانوي ــر االعدادي ــتي قط ــي مدرس ــة ف ــات مجاني ــم : ورش ــوع الدع ن
ــات. للبن



جريدة الشرق :  .3

هــي جريــدة قطريــة تصــدر يوميــًا وتهتــم باألمــور السياســية , تــم تأسيســها عــام 
1987 , ورئيــس تحريهــا هــو جابــر الحرمــي.

موقع الشرق : 
/http://www.al-sharq.com

نوع الدعم : راعي اعالمي



الفصل السابع
التقييم 



نتائج الحملة 

ــي  ــات الت ــات والعقب ــن الصعوب ــم م ــازة بالرغ ــج ممت ــة بنتائ ــت الحمل اختم

ــا ،  ــل عمــل الورشــة فيه ــد البحــث عــن مــدارس تقب ــا بالخصــوص عن واجهتن

حيــث تواصلنــا مــع كثيــر مــن المــدارس ، اغلبهــا لــم توافــق بســبب دخــول 

ــات بذلــك الوقــت ، وكان ســبب قــوي لفــض هــذه المــدارس  وقــت االمتحان

لعمــل الورشــة فيهــا ، ولكــن بعــون اهلل وبقصــارى جهدنــا اســتطعنا الحصــول 

علــى مدرســة لعمــل الورشــة فيهــا وكانــت هــذه المدرســة هــي مدرســة قطــر 

ــة  ــة وورش ــة للتغذي ــل ورش ــا بعم ــث قمن ــات ، حي ــتقلة للبن ــه المس االعدادي

ــة ،  ــات الرياض ــة ومدرس ــرة المدرس ــل لمدي ــك ، وكان الفض ــرى لاليروب اخ

وقــد واجهتنــا مشــكله اخــرى وهــي مشــكلة الوقــت حيــث كان بعضنــا لديــه 

محاضــرات ممــا ســبب لنــا ارتبــاك فــي اختيــار الوقــت المناســب للجميــع لعمل 

الورشــات .



تقييم الفعالية التعريفية االولى :

ــن  ــة وم ــي المدرس ــات ف ــى الطالب ــتبيانات عل ــع اس ــا بتوزي ــه قمن ــل الورش قب

ــات  ــول الراء الطالب ــتطعنا الوص ــتبيان اس ــالل االس ــن خ ــدده ، وم ــل متع مراح

، كمــا قمنــا مــن خــالل الورشــة بعمــل مقابــالت قصيــره لبعــض الطالبــات ، 

وكانــت ردة فعلهــم ممتــازه حيــث انهــم رحبــن كثيــرا ، وكانــت ردود الفعــل 

ســاره بيــن الطالبــات وردود فعــل ممتــازه اتجــاه محتــوى الورشــة مــن ناحيــة 

الشــرح والتقديــم والعمــل الجماعــي المنظــم ، كمــا تفضلــن الطالبــات بشــرح 

ــص  ــا يخ ــكل م ــد ب ــة الجدي ــن بمواكب ــة حبه ــال وكيفي ــع الجم ــن م قصته

الجمــال .



تقييم الفعالية الثانية : )ورشة جمالي في غذائي(

كانــت فعاليــة تعريفيــة بالحملــة ، موقعهــا مدرســة قطــر حيــث تــم تعريفهــم 

بالحملــة ،وتعــاون الطالبــات وقــت الحملــة كان لــه االثــر الكبيــر فــي نجاحهــا 

،وكان هنــاك تجــاوب كثيــر مــن قبــل الطالبــات والمدرســات المشــرفات علــى 

الورشــة ، وكان التفاعــل فــوق المتوقــع مــن جميــع الفئــات العمريــة المدرجــة 

ــة  ــق للحمي ــداد طب ــي اع ــن ف ــة منه ــاركة مجموع ــم مش ــات ، وت ــن الطالب م

ــات  ــتمتعت الطالب ــان ،اس ــدون حرم ــي وب ــليم وصح ــكل س ــوزن بش ــل ال لتنزي

بالورشــة ، وبالخصــوص عنــد تجربتهــن الطبــق الصحــي ونوهــن بآنــه لذيــذ 

جــدا .



تــم تقديــم أســتبيان قصيــر بعــد األنتهــاء مــن الورشــة  للتعــرف علــى رأي الطالبــات 
بها

أبرز نتائج االستبيان :

ــى  ــة عل ــازت الورش ــث ح ــة حي ــورة ايجابي ــتبيان بص ــى االس ــات عل ــت الطالب اجاب

اعجابهــم بشــكل كبيــر ، وكانــت اهتمامهــم بالغــذاء واضــح مــن خــالل المشــاركة 

مــع المتدربــة بالورشــه بعمــل وجبــه صحيــه وتــذوق مــا صنعتــه ايديهــم ، وابــدت 

ــة  ــات باالضاف ــن الوصف ــر م ــن الكثي ــد طلب ــه وق ــن الورش ــتفادتهم م ــات اس الطالب

ــتقبلية . ــات مس ــي ورش ــاركة ف للمش



تقييم الفعالية الثالثة  )ورشة تمارين االيروبك(

ــه  ــن العب ــك ، متتبعي ــن لاليروب ــل تماري ــات بعم ــن البن ــة م ــت مجموع قام

ايروبــك متمرســه مــن خــالل قنــاة عاليوتيــوب ، تفاعلــن مــع الرياضــة بشــكل 

رائــع ، وابديــن ســرورهن ، ومــن خــالل المناقشــات اكتشــفنا حــب الطالبــات 

ــى  ــن عل ــم تعريفه ــتها ، وت ــب لممارس ــت ال يذه ــق الوق ــن لضي ــه ولك للرياض

ــة االيروبــك  قنــوات رياضيــة ممكــن متابعتهــا وعمــل تماريــن مقلديــن العب

وبذلــك يقتصــرن وقــت الذهــاب للجــم باالضافــة لتوفيــر المــال ، كان تجربه 

ــات للورشــة . ــه حيــث لمســنا حــب الطالب رائعــة وايجابي



ــى رأي  ــرف عل ــة  للتع ــن الورش ــاء م ــد األنته ــر بع ــتبيان قصي ــم أس ــم تقدي ت
ــا ــات به الطالب

أبرز نتائج االستبيان :

اجبــن الطالبــات بعــد الورشــه علــى االســتبيان وكانــت النتائــج رائعــة ، حيــث 

ــرا منهــن احسســن  ــى اهتمامهــم بشــكل ملحــوظ وكثي ان الورشــة حــازت عل

ــة وقليــال منهــن احسســن بالتعــب  بالســرور وهــن يقمــن بالتماريــن الرياضي



نوعــا مــا  بســبب وزنهــن المرتفــع ولكــن همتهــن كانــت عاليــة ، وقــد ابديــن 

الكثيــر مــن االعجــاب مــن ناحيــة المــاده المطروحــة فــي برنامــج االيروبكــس 

ــه  ــج ايجابي ــت النتائ ــت ، وكان ــس الوق ــي نف ــه ف ــهله ورائع ــا س ــن بانه ونوه

مــن ناحيــة االســتفادة مــن الورشــه حيــث ان الطالبــات حليــن االســتبيان بشــكل 

ــرى  ــج اخ ــات وبرام ــي ورش ــاركة ف ــن بالمش ــن رغبته ــن ع ــي وابدي ايجاب

تختــص بنفــس النشــاط فــي المســتقبل القريــب .



حسابات التواصل االجتماعية وتقييمها 

تقييم وسائل التواصل االجتماعي :

قمنــا بعمــل حســابات علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي ، الفيــس بــوك ، تويتــر ، واالنســتقرام 

، حيــث الحظنــا مشــاركة الكثيــر مــن النــاس فــي الحملــة ، اوليــاء امــور وطالبــات ، وكثيــرا 

منهــم ابديــن اعجابهــم مــن الحملــة بعمــل اليــكات والمشــاركة بالتعليقــات ، حيــث انهــم قامــوا 

بتشــجيعنا عالمواصلــة والتحذيــث المســتمر لمكونــات الحملــة ، وذلــك كان لــه االثــر الكبيــر 

فــي اســتمرارنا فــي المســتقبل 

 التفاعل في حساب انستقرام 



التفاعل في حساب انستقرام 

على الصور والفيديوهات 



تقييم حساب انستقرام  



التفاعل في حساب تويتر 



تقييم حساب تويتر 



الفصل الثامن
الخاتمه و المالحق



الخاتمه 

مرحلــة المراهقــة هــي مــن المراحــل االنتقاليــة فــي حيــاة المراهقــة و تعتبــر 

ــى  ــة ال ــذه المرحل ــاج ه ــا تحت ــاه كم ــاة الفت ــي حي ــر ف ــول كبي ــة تح نقط

تكيــف مــن نــوع جديــد يختلــف عــن مــا تعــودن عليــه فــي مرحلــة الطفولــة  

ــن  ــذي يعش ــط ال ــي المحي ــخصيتهن ف ــهن وش ــات انفس ــال إلثب ــي نض ــن ف وه

داخلة،فــي وقتنــا الحالــي أصبحــت المراهقــات يســتخدمن مســتحضرات تجميــل 

ال تناســب أعمارهــن ويختــرن مالبــس ال تناســب مرحلتهــن العمريــة وذلــك 

لرغبتهــن الشــديدة فــي مواكبــة صيحــات الموضــة والظهــور بشــكل خارجــي 

ــا  ــر مم ــور بشــكل أكب ــي الظه ــال ف ــن أن الجم ــًا منه ــر مــن عمرهن،ظن أكب

همــن عليــه هــو األفضــل لهــن ، وذلــك بوضــع كميــات كبيــره مــن مســاحيق 

التجميــل الــذي يضيــف ســنوات عديــدة ألعمارهــن الحقيقة،غيــر مــدركات أن 

لــكل مرحلــة عمريــة جمالهــا الخاص،وأصبحــت هــذه الظاهــرة منتشــرة بشــكل 

ــة  ــا ان نقــوم بهــذه الحمل ــا القطري،ولذلــك وجــب علين ــر فــي مجتمعن كبي

ونتحمــل مشــقتها كطالبــات عالقــات عامــة فــي جامعــة قطــر لكــي  نرشــدهن 



إلــى الطريــق الصحيــح الــذي مــن المفتــرض أن يســلكنهن وذلــك ألن تفاقــم 

الظاهــرة قــد يــؤدي إلــى مشــاكل أكبــر فــي المســتقبل.

ــات  ــة المراهق ــت لفئ ــة قدم ــة مجتمعي ــة توعوي ــي حمل ــل ه ــِت أجم ــة أن حمل

ــق  ــا يتعل ــأ فيم ــن اخلط ــح م ــز الص ــى تميي ــادرات عل ــوا ق ــي يكون ــول لك حل

بالجمــال مــن خــالل البرنامــج الــذي تقدمــه الحملــة والــذي يختــص بالجمــال  

ــة لشــريحة هامــة مــن المجتمــع  ــة لخدمــة اجتماعي الصحــي،و تهــدف الحمل

القطــري إال وهــي فئــة المراهقــات الــذي يجــب ان يكــون لهــم اهتمــام خــاص 

ــا  ــاعر فيه ــارب المش ــة و تتض ــة انتقالي ــة عمري ــي مرحل ــرون ف ــم يم ألنه

فينحــرف بعضهــم عــن الطريــق لعــدم وجــود مــن يمســك بيدهــم ويســاعدهم 

ــدون معرقــالت.  ــة ب ــة العمري ــاز هــذه المرحل الجتي

تكيــف مــن نــوع جديــد يختلــف عــن مــا تعــودن عليــه وهــن فــي نضــال إلثبــات 

انفســهن وشــخصيتهن فــي المحيــط الــذي يعشــن داخلة،أصبحــت المراهقــات في 

وقتنــا الحالــي يســتخدمن مســتحضرات تجميــل ال تناســب أعمارهــن ويختــرن 

مالبــس ال تناســب مرحلتهــن العمريــة لرغبتهــن الشــديدة فــي مواكبــة صيحات 



الموضــة والظهــور بشــكل خارجــي أكبــر مــن عمرهن،ظنــًا منهــن أن الجمــال 

فــي الظهــور بشــكل أكبــر ممــا همــن عليــه  وذلــك بوضــع كميــات كبيــره 

مــن مســاحيق التجميــل الــذي يضيــف ســنوات عديــدة ألعمارهــن الحقيقة،غيــر 

ــا الخاص،وأصبحــت هــذه الظاهــرة  ــة جماله ــة عمري ــكل مرحل مــدركات أن ل

منتشــرة بشــكل كبيــر فــي مجتمعنــا القطري،ولذلــك مــن واجبنــا كطالبــات 

عالقــات عامــة فــي جامعــة قطــر أن نرشــدهن إلــى الطريــق الصحيــح الــذي من 

المفتــرض أن يســلكنهن وذلــك ألن تفاقــم الظاهــرة قــد يــؤدي إلــى مشــاكل 

أكبــر فــي المســتقبل.

كالعديــد مــن المؤثــرات يعتبــر االعــالم و وســائل التواصــل االجتماعــي مؤثــرًا 

قويــا وفعــال علــى هــذه الفئــة باإلضافــة الــى كونهمــا ســالح ذو حديــن فأمــا 

ــم  ــن ام يت ــي له ــر ايجاب ــون مؤث ــه فتك ــة ايجابي ــتعمالهما بطرق ــم اس ان يت

اســتخدامهما بطريقــة ســلبيه فتعطــي التأثيــر المعاكــس وهــو تأثيــر ســلبي 

قــد يــؤدي الــى ضــرر كبيــر ومستمر،وبســبب تطــور التكنولوجيــا اصبــح مــن 

ــائل  ــذه الوس ــالل ه ــن خ ــه م ــم عرض ــا يت ــة كل م ــم مراقب ــتحيل ان يت المس



ــات مــن عــد اســتخدام هــذه  ــع المراهق ــة من ــى صعوب ــة ال ــة باإلضاف االتصالي

الوســائل بســبب انتشــارها الكبيــر فــي المجتمــع وبيــن الفئة المســتهدفه بشــكل 

ــر  ــا تتأث ــو عندم ــة ه ــائل االتصالي ــذه الوس ــلبي له ــر الس ــن التأثي اخص،ويكم

المراهقــات بفئــة معينــة مــن الناشــطين علــى هذه الوســائل مثــل » الفاشينيســتا 

» وهــي لقــب يطلــق علــى ناشــطات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي اآلتــي 

ــا  ــر صيحاته ــة وآخ ــون الموض ــي ويتابع ــكل الخارج ــام بالش ــقون االهتم يعش

ويضعــن المكيــاج بشــكل يومــي باإلضافــة الــى عمليــات التجميــل التــي تجعلهــم 

يبــدون فــي قمــة الجمــال.

ــون  ــم يقوم ــات ألنه ــى المراهق ــر عل ــر كبي ــات تأثي ــن الفتي ــة م ــذه الفئ له

باســتعراض طريقــة الماكيــاج الــذي يضعونــه وعيــادات التجميــل التــي يذهبون 

ــل  ــات التجمي ــل عملي ــون بعم ــي يقوم ــا الت ــل ايض ــفيات التجمي ــا ومستش اليه

فيها،فيؤثــرن تأثيــرا ســلبيا علــى المراهقــات التــي يطمحــن ان يكونــوا نفســهم .

مــن خــالل هــذه الحملــة التــي قمنا بهــا أردنــا أن نوعــي المراهقــات بما يناســب 

ــق  ــه عــن طري ــة الحافــظ علي ــة الجمــال الطبيعــي وكيفي أعمارهــن و بأهمي

الخلطــات الطبيعيــة والتغذيــة الســليمة والرياضــة دون اللجــوء لمســتحضرات 



التجميــل وعمليــات التجمــل التــي تأخــذ ســنوات مــن عمرهــن وتضرهم،وذلــك 

عــن طريــق برنامــج متكامــل يضــم العديــد مــن الورشــات التــي تهتــم بالصحــة 

وبالجمــال الطبيعــي وبالخلطــات الطبيعيــة والرياضــة.

قمنــا خــالل الحملــة بعمــل العديــد مــن الورشــات والفعاليــات بــدأت بورشــة 

ــه  ــذي تقدم ــج ال ــف بالبرنام ــك التعري ــا وكذل ــا وأهدافن ــة لحملتن تعريفي

ــي  ــات وف ــتقلة للبن ــة المس ــر الثانوي ــة قط ــي مدرس ــك ف ــا وكان ذل حملتن

مدرســة قطــر اإلعداديــة المســتقلة للبنات،وقــد قمنــا باإلعــالن عــن تفاصيلهــا 

مــن خــالل وســائل التواصــل االجتماعي،وقمنــا بورشــتنا الثانيــة والتــي كانــت 

بعنــوان » جمالــي فــي غذائــي » قدمــت الورشــة االســتاذة بســمة النعيمــي مديــر 

ــة  ــي الصحــي فــي مدرســة قطــر االعدادي ــون الطه ــي لفن ــد الوطن عــام المعه

ــا  ــا ايض ــن الحاضرين،وقمن ــر م ــل كبي ــاك تفاع ــات وكان هن ــتقلة للبن المس

بورشــة بعنــوان » ايروبكــس » وهــي ورشــة تهتــم بالرياضــة وأهميــة الرياضــة 

ــام بتماريــن  ــد مــن المراهقــات فــي الورشــة والقي للمراهقــات وشــارك العدي

االيروبكــس مــع مدربــة الرياضــة.



المالحق 
االستبيان : 







المراجع 

أبو شعيرة ، خالد محمد َو غباري ، ثائر أحمد ) 2009 ( : سيكولوجيا النمو   •
اإلنساني : بين الطفولة و المراهقة ، ط1 . األردن –عمان : مكتبة المجتمع العربي .

الدوجان ، خالد إبراهيم ) 2009 ( : الوجيز في علم النفس التربوي . ط2 .   •
الرياض : مكتبة الرشد

الزغلول ، عماد )2010( .نظريات التعلم .رام اهلل :دار الشروق .  •

اللصاصمة، محمد حرب ) 2011م ( . المنحنى االستراتيجي الشامل لعلم النفس   •
التربوي : بين النظرية و التطبيق . ط1 . األردن _ عمان : دار البركة .

النشواتي، عبدالمجيد )2005(. علم النفس التربوي. بيروت: مؤسسة الرسالة.  •

ابو النصر رشيدة. )2000(. انت وابنتك المراهقة. الكويت: مجلة الوعي االسالمي   •
- وزارة االوقاف و الشؤن االسالمية.

حبيب سيد. )2010(. جرحة التجميل . الكويت: مجلة الوعي االسالمي.  •

حجاب حسن. )2005(. حول ظاهرة انتشار جراحات التجميل. مصر: التوحيد -   •
جماعة انصار السنة المحمودية.

حسيني محمد ذكريا. )2008(. عمليات التجميل بين الحل و الحرمة . مصر:   •
التوحيد - جماعة انصار السنة المحمدية.

محمد عيسي انور معاز ياسر جبريل. )2014(. فاعلية برنامج ارشادي عقالني   •
 • انفعالي لتنمية مفهوم الدات لدي بعض المراهقات . الكويت: مجلة العلوم • 

االنسانية - جامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا .




