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  فهرس المحتويات
  رقم الصفحة                         الموضوع

     أ  ------------------------------------------------ فهرس الجداول -

     ت  -------------------------------------------------- شكر وتقدير-

  ١     ------------------------------------------------------ مقدمة-

  

  ١٠-٣      ----------------------------------: المدخل إلى الدراسة–الفصل األول  

   ٤    ----------------------------------------موضوع البحث وأهميته:  أوالً-

  ٥    ----------------------------------------------مشكلة البحث:  ثانياً-

  ٧    ----------------------------------------------أهداف البحث:  ثالثاً-

  ٧    ---------------------------------------------مفاهيم الدراسة:  رابعاً-

   ١٠   -------------------------------------------تساؤالت الدراسة:  خامساً-

  

  ٥٨-١١    -------------------------------:المعطيات النظرية للدراسة:  الفصل الثاني
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  ١٤  ------------------------------------------تحديد فترة المراهقة:  ثالثاً-

   ١٥  -------------------------------االتجاهات المختلفة في تفسير المراهقة: ابعاً ر-
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  ١٦  -------------------------------------"االنثربولوجي" االتجاه االجتماعي -٢

  ١٧  --------------------- االتجاه التفاعل المتبادل بين العوامل البيولوجية واالجتماعية-٣
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  ٤٠  ----------------------------------------مشكالت المراهقة االجتماعية-١

  ٤٠  -------------------------------------------مشكلة العالقة مع األسرة-

  ٤٤  --------------------------------------------شكلة العالقة مع الرفاق-

  ٤٦  -------------------------------------------مشكلة التمرد على السلطة-

  ٤٨  ------------------------------------------مشكالت المراهقة النفسية-٢

  ٤٨  ------------------------------------------اهقةمشكلة الخوف في المر-
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  ٥٥  ------------------------------------ مشكلة التأخر الدراسي في المراهقة-٣

  

  ٦٥-٥٩  ----------------------------------------------: الفصل الثالث

  ٦٠  -----------------------------------------------  الدراسات السابقة-

  

  ٧٢-٦٦  -------------------------------:اإلجراءات المنهجية للبحث: الفصل الرابع

  ٦٧  -----------------------------------------------اسةنوع الدر:  أوالً-
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  ٦٧  ---------------------------------------------مجتمع الدراسة:  ثالثاً-
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  ٦٨  ----------------------------------------------عينة الدراسة:  رابعاً-

  ٦٩  -------------------------------------------مجاالت الدراسة:  خامساً-

  ٧٠  -------------------------------------------أداة جمع البيانات:  سادساً-

  ٧١  -----------------------------------صدق وثبات أداة جمع البيانات:  سابعاً-
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  ٩٧-٧٣  --------------------------:نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة: الفصل الخامس

  ٧٤  -----------------------------"البيانات األولية"خصائص مجتمع الدراسة : أوالً-

  ٨٥  ---------------------"متغيرات الدراسة المباشرة"عرض وتحليل نتائج البحث : ثانياً-

  

  ١١١-٩٨  ---------------------------------------------: الفصل السادس

  ٩٩  -----------------------------------------------النتائج العامة: أوالً-

  ١٠٤  ------------------------------------------------التوصيات: ثانياً--

  ١٠٧  ----------------------------------------------ملخص البحث: ثالثاً-

  

  

  ١٢٠-١١٢  -----------------------------------------------قائمة المراجع
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  ١٢١  --------------------------------------------------المالحق
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  شكر وتقدير

ظاهرة وباطنه، والشكر هللا  الذي أمدني بعونه وسهل لي الحمد هللا الذي أسبغ علي نعمه   

المسير في دروب العلم، والنهل من معينه العذب الصافي الزالل، فبتوفيـق مـن رب               

العالمين ظهر هذا العمل إلى حيز الوجود، وأرجو من اهللا العلي القدير أن يكلله بالفائدة               

  .والنفع للجميع

 الكثيـر   -الكلمات التي أختم بها عملي البحثـي       وأنا أسطر هذه     -وال يغيب عن ذهني     

ممن استحقوا الشكر والتقدير عرفاناً مني بما بذلوه من جهد إلتمام هذه الدراسة، فأتقدم              

بالشكر الجزيل لجميع أساتذتي الذين تعلمت على أيديهم الكثيـر والكثيـر ، وأخـص               

ذلـك لتوجيهاتـه    د عبدالعزيز مختـار و    .بالشكر أستاذي المشرف على هذه الرسالة أ      

  .ومالحظاته التي كان لها أثر واضح في بلورة هذا البحث

  

د مدحت فـؤاد، ود سـالم       .د إبراهيم رجب، وأ   .كما أشكر لجنة المناقشة  المكونة من أ       

صديق بدر، ود عبداهللا الجاسر على تكرمهم بالحضور وتعزيز هذا البحث بمرئيـاتهم             

  .ومالحظاتهم

التقدير إلدارة اإلشراف التربوي فـي مدينـة الريـاض          كما أتوج هذا البحث بالشكر و     

لمساندتهم لهذه الدراسة بتسهيل عملية توزيع استمارات البحث على مدارس المرحلـة            

موضي العذل  / المتوسطة الحكومية في مدينة الرياض،  وأخص بالشكر منهم األستاذة         

ة العيـسى، و    حـص / مديرة اإلشراف التربوي في مدينة الرياض، والموجهة اإلدارية       

  .ندى النعيم/ الموظفة

كما أقدم التحية والتقدير لمديرات مدارس المرحلة المتوسطة الحكومية، وجميع من قدم            

  .يد العون من موظفات في هذه المدارس إلتمام عملية جمع البيانات
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وال أنسى من لهن الفضل الكبير واألثر الواضح في ظهور هذا العمل للنور لذا أتقـدم                

ر واالمتنان لجميع طالبات المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في مدينـة            بالشك

  .الرياض الالتي طبقت عليهن هذه الدراسة

  

نوف الحقباني، علـى مـا      / وأتقدم بشكر خاص ألختي العزيزة األخصائية االجتماعية      

  .بذلته من جهد ومساندة إلتمام هذا البحث

  

سعد السبتي، وأخـي    / يق االمتنان ألخي األستاذ   وأتوج هذا البحث بالشكر الجزيل وعم     

خالد السبتي، على ما قدماه من دعم مادي ومعنوي، ومن جهد متواصل منـذ              / الدكتور

  .أن كان هذا البحث فكرة تختمر إلى أن تكون وظهر بشكل متكامل لحيز الوجود

  

تمـام هـذا    وال أنسى زوجي العزيز بالشكر والتقدير على جهوده الكبيرة التي بذلها ال           

  .البحث، فترك بصمته التي ال تمحى على مر اإليام

...  وقبل أن أختم سطوري، يلح علي هاجس ال ينفك أن أسطره ليكون ختاماً لكلمـاتي              

  ... وعرفاناً مني بالجميل لكل من احتضن خوفي وأملي وجهدي 

  ...أسرتي الحبيية   

  ...أمي، إخوتي، زوجي      

  عرفان،،،لكم مني جزيل الشكر وال            

          

  الباحثة              
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  ةــــدمــــالمق
تعتبر مرحلة المراهقة من أهم مراحل حياة اإلنسان، فهي بداية لميالد جديد للفرد، 

وتصاحب هذه مرحلة تغيرات فسيولوجية . ينتقل  خاللها من مرحلة الطفولة إلى الرشد

 حياة الفرد، وحلقة من ونفسية وعقلية وانفعالية واجتماعية، لذلك تعد مرحلة حرجة في

وتوصف . حلقات النمو، تتأثر بالمرحلة التي تسبقها، وتؤثر على المراحل التي تليها

مرحلة المراهقة بأنها مرحلة مشكالت، وقد يرجع سبب ذلك إلى التغيرات التي 

تصاحبها، فقد يكون لهذه التغيرات تأثيرات سلبية تعوق تكيف المراهق وتوافقه مع 

  . اآلخرين

حة الفرد النفسية تتوقف إلى حد ما على اجتياز تلك المرحلة اجتيازاً يتسم فص

فالمشكالت التي قد تعترض حياة المراهق  تحد من أدواره . بالطمأنينة واالستقرار

االجتماعية، وأنشطته، و  تؤدي في بعض األحيان إلى تقوقعه حول ذاته، أو حتى على 

 يكون تأثيرها واضحاً على تحصيله الدراسي، أو اتسامه ببعض الصفات العدوانية، أو قد

فالنمو الجسماني . عالقاته االجتماعية مع أسرته، أو أصدقائه، أو المجتمع بكافة أفراده

السريع، والتغيرات الفسيولوجية الناتجة عن إفرازات بعض الغدد الصماء، تفوق كثيراً 

ين الثورة الفسيولوجية وبين سرعة التطور النفسي للمراهقين، فيحدث نوع من الصراع ب

القدرات الجسمية من جهة، والقدرات العقلية المحدودة وديناميكية النفس في هذه المرحلة 

من جهة أخرى، في محاولة إلثبات الذات، وينجم عن ذلك ظهور بعض المشكالت 

ماسترز (النفسية واالضطرابات السلوكية في هذه المرحلة من حياة اإلنسان 

  ). ٤٧:١٩٩٨وسييتز،

فمرحلة المراهقة، مرحلة تتطلب وعياً من قبل المحيطين بالمراهق، لتفهم ما يطرأ 

على طباعه وسلوكياته، ومساعدته على تجاوزها والتغلب عليها، فالبيئة االجتماعية 

المحيطة بالمراهق قد تمارس ضغطاً على سلوكياته وتصرفاته، مما قد يوتره ويخلق له 

  . ني قائم على أساس علميمشكالت تحتاج لعالج مه

والخدمة االجتماعية مهنة إنسانية تتعامل مع اإلنسان في كافة مراحله، فلديها القدرة على 

فرد، جماعة، : (التصدي لمشكالت المراهقة والتعامل معها من خالل طرقها الثالث
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 وهذا البحث وجه للكشف عن  بعض المشكالت االجتماعية والنفسية والدراسية). مجتمع

العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد (للمراهقات ) التأخر الدراسي(

على السلطة، الخجل، العدوانية، الخوف، االنطواء، صعوبة المواد الدراسية، الحصول 

  ). على درجات ضعيفة

 ،ولخصوصية المجتمع السعودي التي اتصف بها من خالل التزامه بالدين اإلسالمي

حثة تطبيق هذه الدراسة على عينة من الطالبات السعوديات في المرحلة رأت البا

  .المتوسطة، وذلك للكشف عن مشكالت المراهقات السعوديات

وقد تم تحديد مجتمع البحث في هذه الدراسة بالمرحلة المتوسطة، وذلك للتغيرات 

ثيرات نفسية السريعة المفاجئة التي تعتري المراهقات فيها، وما لهذه التغيرات من تأ

  .واجتماعية وانفعالية وعقلية تعصف بكيان المراهقة، وقد تسبب لها أزمة نفسية شديدة
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  :الفصل األول

  :المدخل إلى الدراسة

  موضوع البحث وأهميته: أوالً
  مشكلة البحث: ثانياً
  أهداف البحث: ثالثاً
  مفاهيم الدراسة: رابعاً
  تساؤالت الدراسة: خامساً
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  الفصل الرابع

  

١٤

  :ث وأهميتهموضوع البح:أوالً

فترة المراهقة مرحلة تصاحبها تغيرات طبيعية نفسية وفسيولوجية، وهـذه التغيـرات            

  . ضرورية كمرحلة انتقال بين الطفولة والنضج

وتعتبر هذه الفترة من الفترات الهامة في حياة الفرد، حيث يصبح بعدها راشداً، له دور               

ت ليتوافق مع عـالم الراشـدين،       فعال في المجتمع، ويحتاج المراهق إلى فترة من الوق        

  ).٤:١٩٩٢قناوي،(وليكتسب مهاراتهم 

وترجع أهمية المراهقة إلى تميزها في خصائصها عن مرحلتي الطفولة والصبا، ممـا             

يؤدي إلى تعقيد وتنوع مطالب النمو، ويتبع ذلك وال ينفصل عنه تنوع وظائف المراهق              

  ).١٢:١٩٩٨الزعبالوي،(تمع الشبابوواجباته، تمهيداً الكتمال نضجه واندماجه في مج

وتؤكد الدراسات أن التغيرات التي تطرأ في مرحلة المراهقة وتنقل الفرد من الطفولـة              

إلى الرشد تؤدي إلى التغير في مجال االنتماء للجماعة، وفي مجال القيم واالهتمامات،             

يف في مرحلة ومع هذا التغير تظهر الحاجة إلى التكيف مع الوسط الجديد، ويستلزم التك

المراهقة إعادة النظر في األساليب الطفولية السابقة، وإحالل نماذج أرقى من الـسلوك             

وقد أطلـق   . تتفق مع حياة الراشدين وتساعد على مواجهة وتحمل المسؤوليات الجديدة         

أنها وقت خبرات جديدة ومسؤوليات وعالقات جديـدة        " Horrocks) "هوروكس(عليه  

تحتاج من المراهق أن يقيم صالت وعالقات مـن نـوع جديـد،             مع الكبار واألقران،    

ويتعامل مع الكبار بأسلوب لم يعهده من قبل، فإن لم يجد المراهق التوجيـه المناسـب                

والفهم الدقيق لمطالبه، فالشك أن حياته لن تخلو من االضطرابات والمشاكل، حيث إن             

–وبيئـة مجهولـة      إلى وضع مجهـول      -الطفولة–المراهق ينتقل من وضع معروف      

  ).٣١٩-٣١٨:١٩٩٧عقل، (Lewin) ليون( وذلك على حد تعبير -الراشدين

أطلق البعض على مرحلة المراهقة بأنها مرحلة مـشكالت، وذلـك نظـراً لتعـدد               

ومما سبق طرحه   . مشكالت المراهقين وتنوعها، مما يستلزم دراستها ووضع حلول لها        

الت االجتماعية والنفسية والدراسـية     اهتم موضوع الدراسة بالتعرف على بعض المشك      

  . للمراهقات السعوديات في مدينة الرياض) التأخر الدراسي(
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١٥

  :أهمية الدراسة

يولي الباحثون والمتخصصون مرحلة المراهقة أهميـة بالغـة بوصـفها مرحلـة             

مشكالت، ومشكالت المراهقة متعددة، وهدفت هذه الدراسة إلى التأكد من وجود بعض            

العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفـاق، التمـرد علـى           : (قةمشكالت المراه 

السلطة، الخجل، العدوانية، الخوف، االنطواء، صعوبة بعض المواد الدراسية، الحصول          

  ).على درجات ضعيفة

يحتاج المجتمع السعودي إلى الخدمة االجتماعية كطريقة مهنية تستخدم أساليب متنوعة           

ب فيه على ضوء سياسة المجتمع وثقافته، كمـا أن للخدمـة            في إحداث التغيير المرغو   

االجتماعية دوراً أساسياً في مواجهة المشاكل والتعامل معها، وبذلك تتضح أهمية هـذه             

الدراسة بالنسبة للمجتمع العربي السعودي، الذي يستطيع أن يستفيد من نتائجهـا فـي              

ة هامة من فئات المجتمـع،      التعرف على  مشكالت المراهقات،  فالمراهقات يشكلن فئ        

يقع على كاهلهن عبء تربية األطفال ومسؤوليات الحياة، حيث دخلت المرأة السعودية            

في الوقت الحالي مجاالت العمل، فالمراهقة أم المستقبل، وهـي المعلمـة، والمـديرة،              

   .والموظفة، لذا فإن بناء شخصيتها بناء سليماً، يساعد على تنمية المجتمع والنهوض به

كما ترجع أهمية هذه الدراسة أيضاً للمراهقة، حيث تكشف عن بعض مشكالتها النفسية             

واالجتماعية والدراسية، مما يساهم في وضع حلول واسـتراتيجيات للتـصدي لهـذه             

وتستطيع األجهزة التربوية واالجتماعية وعلى رأسها الخدمة       . المشكالت والتعامل معها  

 من هذه الدراسة، ألنها كشفت لها عن بعض المشكالت          االجتماعية المدرسية االستفادة  

  . التي تواجه الطالبات وبالتالي ترسم خططها العالجية وفقاً لتلك المشكالت

  

  :مشكلة البحث: ثانياً

تعتبر مرحلة المراهقة من الفترات الهامة الحساسة في حياة اإلنسان، ذلك ألنها تمثـل              

أجمعت أكثر الدراسات الحديثة على اعتبار      وقد  . فترة نمو جسمي وعقلي ونفسي هامة     

ماسـترز  (المراهقين الفئة الحساسة التي يجب العناية بهـم صـحياً وعقليـاً ونفـسياً               
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فمرحلة المراهقة تزخر بكثير من األزمات النفسية والمشاكل        ). ١٢٤:١٩٩٨وآخرون،

 علـى   كـالتمرد : السلوكية، التي من أخطرها التمرد والعدوان، وللتمرد صور مختلفة        

تقاليد األسرة، أو أنظمة المدرسة، والتهريج في الفصل، والعناد، والتحدي، وتخريـب            

كما أن  . أثاث المدرسة والفصل، وعدم االنتظام في المدرسة، واستعمال األلفاظ البذيئة         

االنسحاب والهرب المادي، أو النفسي، إما باالنطواء على الذات، أو االسـتغراق فـي              

لمشاكل الخطيرة في مرحلة المراهقـة، فقـد يتحـول االنـسحاب            أحالم اليقظة، من ا   

وقد تظهر مشكالت المراهقة بشكل مخـاوف أو خجـل          . واالنطواء إلى مرض نفسي   

شديد، أو قد يعاني المراهق من سوء العالقات األسرية، أو مشكالت متعلقـة بجماعـة               

توافقه االجتماعي،  الرفاق، أو تمرد على السلطة، مما يشكل عائقاً في تكيف المراهق و           

وتتركز هذه المـشكالت  فـي       . كما قد يكون التأخر الدراسي أحد مشاكل هذه المرحلة        

  ).٥٦٧:ت.؛ األشول،ب٥٢٩:١٩٩٨راجح،(فترة المراهقة المبكرة 

فمشاكل المراهقة كثيرة ومتعددة، تستلزم تدخالً مهنياً من قبل المتخصـصين لوضـع             

اوز هذه المرحلة دون أن تترك أثراً ضـاراً         خطط مبنية على أسس علمية، لكي يتم تج       

  . في شخصية الفرد

واستناداً ألهمية هذه المرحلة باعتبارها مرحلة تتأثر بما قبلها من مراحل، وتؤثر فـي              

المراحل التي تليها، فإن هذا الدراسة قامت بالتحقق مـن وجـود بعـض المـشكالت                

العالقـات األسـرية،    : (مراهقـات لل) التأخر الدراسي (االجتماعية والنفسية والدراسية    

العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على السلطة، الخجل، العدوانية، الخوف، االنطواء،           

باعتبارهـا مـشكالت تـم      ) صعوبة المواد الدراسية، الحصول على درجات ضـعيفة       

  .التعارف عليها من خالل الكتب والمراجع بأنها مشكالت تظهر في فترة المراهقة

لطبيعـة مرحلـة    : تشابك العوامل التي تسبب المشكالت للمراهقات نظراً أوالً       ولتعقد و 

المراهقة كمرحلة انتقالية، تتعرض فيها المراهقات للتغيرات الفسيولوجية، و النفـسية،           

: ، وثانيـاً )مرحلـة الـشباب  (واالجتماعية، واالنفعالية، التي تعدهن للمرحلة التي تليها    

 تعاني منها المراهقات لسبب أو عامـل واحـد، فـال            لصعوبة إرجاع المشكالت التي   
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نستطيع الجزم بأن مشكلة الخجل مثالً التي تعاني منها المراهقة تعود أساسـاً لطبيعـة               

لذلك فإن هـذه الدراسـة      . المرحلة التي تمر بها، فقد تكون لها أسباب وعوامل أخرى         

أن المـشكالت التـي     سعت إلى توحيد المرحلة العمرية لعينة البحث، بحيث تتأكد من           

وبما أن الفتاة   . سوف تتناولها هي مشكالت ترجع في أغلبها إلى طبيعة مرحلة المراهقة          

المراهقة قد تتعرض لمشكالت من نوع خاص قد ال تفصح عنها، أو تفتقـر لـصراحة        

لذا فإن هذه الدراسة حددت بعض المشكالت التي رأت الباحثة أن المراهقة . عند سؤالها

يها فيها دون أن يخالجها الخوف أو الخجل أو اإلحساس بالذنب، فالمشكالت            قد تدلي برأ  

العالقات األسرية، العالقات مع جماعـة الرفـاق،        : (التي تم تناولها مشكالت اجتماعية    

، مشكالت  )الخجل، الخوف، العدوانية، االنطواء   : (مشكالت نفسية ). التمرد على السلطة  

  ). المواد الدراسية، الحصول على درجات ضعيفةصعوبة ): (التأخر الدراسي(دراسية 

  :أهداف الدراسة: ثالثاً

التأخر "هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت االجتماعية والنفسية والدراسية           

للمراهقات السعوديات في مدينة الرياض وقد تفرع من هذا الهدف العام عدد            " الدراسي

  :من األهداف الفرعية وهي كاآلتي

: ( عرف على المشكالت االجتماعية للمراهقات السعوديات في مدينة الرياض        الت -١

  ).العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على السلطة

:  التعرف على المشكالت النفسية للمراهقات السعوديات في مدينـة الريـاض           -٢

  ).الخوف، الخجل، االنطواء، العدوانية(

للمراهقات السعوديات فـي    ) التأخر الدراسي (دراسية  التعرف على المشكالت ال    -٣

  ).صعوبة المواد الدراسية، الحصول على درجات ضعيفة: (مدينة الرياض
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  :مفاهيم الدراسة: رابعاً

  :المشكلة

كمـا  . بأنها حاجة لم تشبع، أو جود عقبة أمام إشباع بعض الحاجـات           : تعرف المشكلة 

  ).٦٤:١٩٩٣عبيدات وآخرون،(اً محدداً موقف غامض ال نجد له تفسير: ُعرفت بأنها

والمشكلة في هذه الدراسة هي أحد المشكالت التي تم تحديدها في أهـداف الدراسـة،               

العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمـرد        : ( وهي المشكالت االجتماعية  

المـشكالت  ،  )الخجل، العدوانية، االنطواء، الخوف   : (،  المشكالت النفسية   )على السلطة 

  ).صعوبة المواد الدراسية، الحصول على درجات ضعيفة ("التأخر الدراسي"الدراسية 

  

  : المشكلة االجتماعية

موقف يؤثر في عدد من األفراد، بحيـث يعتقـدون أو يعتقـد             " وقد عرفها غيث بأنها     

" األعضاء اآلخرون في المجتمع بأن هذا الموقف هو مصدر الـصعوبات والمـساوئ            

  ).٤٣٣:١٩٨٨غيث، (

المقصود بها المشكالت التـي تكتنـف عالقـة         والمشكالت االجتماعية في هذا البحث      

  :المراهقة مع اآلخرين، وتم تحديدها في ثالث مشكالت رئيسة وهي كاآلتي

وقد . ويقصد بها نوع العالقات القائمة بين أفراد األسرة       :  مشكلة العالقة األسرية  : أوالً

هل تعاني المراهقة من مشكلة الشجار األسـري؟ وهـل          (تم حصرها في تساؤلين هما      

  ).تعاني من مشكلة عدم انصات الوالدين لها؟

يقصد بها التعرف على أهمية جماعة الرفاق في حياة         : مشكلة العالقة مع الرفاق   : ثانياً

هل ترغب المراهقة فـي الجلـوس مـع         (وقد تم تحديدها في تساؤلين هما       . المراهقة

  ).ع بالكثيرمن آراء صديقاتهاصديقاتها؟ وهل تقتن

يقصد بها التعرف على نوع السلوك الذي يصدر من         : مشكلة التمرد على السلطة   : ثالثاً

هـل  ( وقد ُحصرت في تساؤلين همـا     . المراهقة   نحو من يمثلون السلطة بالنسبة لها        
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 تستمتع المراهقة عند مخالفتها لألنظمة والتعليمات؟ وهل ترفض أن تتدخل والدتها فـي         

  ).طريقة اختيارها لمالبسها؟

  : المشكلة النفسية

" شيء يشعر به الفرد، ولكنه ال يجد حـالً مباشـراً لـه   "وقد عرفتها منيرة حلمي بأنها  

عبارة عن المشكالت التي تتعلق بـالنفس       : كما تم تعريفها بأنها   ). ٣٥:م١٩٩٠الغفيلي،(

له اضـطرابات انفعاليـة     وتسبب   وانفعاالتها، وقد تنعكس آثار المشكالت على الفرد،      

  ).١٠:١٤١٣الخراشي،(تختلف شدتها باختالف حدة المشكالت واختالف طبائع األمور 

المشكالت الخاصة بذات المراهقـة وانفعاالتهـا       :  والمشكلة النفسية في هذا البحث هي     

  :وقد ُحددت في أربع مشكالت رئيسة وهي كاآلتي. الداخلية

 نوعية المشاعر التي تنتاب المراهقة في المواقـف         والمقصود بها : مشكلة الخجل : أوالً

هل تملك المراهقة الجرأة    ( وقد تم حصرها في تساؤلين هما       . االجتماعية التي تمر بها   

  ).على سؤال المعلمة أثناء الدرس؟ وهل تستطيع اإلجابة على أسئلة الكبار دون تلعثم؟

ة المراهقة فـي مـشاركة      ويقصد بها التعرف على مدى رغب     : مشكلة االنطواء : ثانياً

هـل  (وقد ُحددت في تساؤلين همـا       . اآلخرين في األنشطة االجتماعية وتبادل الحوار     

  ).تفضل المراهقة الجلوس بمفردها؟ وهل ترغب في الحديث أم تفضل الصمت؟

والمقصود بها التعرف على نوعية السلوكيات التي تصدر من         : مشكلة العدوانية : ثالثاً

( وقد تم حصرها في تساؤلين هما       . ين وتقصد بها إلحاق األذى بهم     المراهقة ضد اآلخر  

هل تتلفظ المراهقة بكالم غير الئق عند الغضب؟ وهل تُعجب بالطالبـة التـي تقـاطع          

  ).المعلمة أثناء الشرح؟

ويقصد بها التعرف مشاعر المراهقة الداخليـة تجـاه بعـض           : مشكلة الخوف : رابعاً

هل تشعر المراهقة بـالخوف     (وُحصرت بتساؤلين هما    . المثيرات التي قد تنذر بالخطر    

  ).بشكل دائم؟ وهل تعاني من الخوف من فقدان أحبائها؟
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  :المشكلة الدراسية

 في المدرسة، ومن هذه المشكالت ما ينتج عن عـدم           ةهي المشكالت التي تواجه الطالب    

والغيـاب   على التحصيل الدراسي، إما بسبب عـدم االنتظـام الدراسـي             ةقدرة الطالب 

ـ               ةالمتكرر، أو لصعوبة المادة الدراسية، أو لسوء طريقة التدريس، أو لعدم قدرة الطالب

ـ       ةعلى استيعاب المادة وفهمها، مما ينتج عنه إهمال الطالب          ا للمادة، ومـن ثـم تأخره

  ). ٣٢:١٤؛الخراشي،١٣٠:١٤٠٦القعيب، (الدراسي 

مشكالت المراهقة  الخاصـة     : يفي هذا البحث ه   ) التأخر الدراسي (والمشكلة الدراسية   

صعوبة المواد الدراسية، الحصول على درجات      (بالمواد الدراسية، وقد تم تحديدها في         

فالمراهقة التي ال تستطيع فهم المادة الدراسية أو التي تحصل على درجـات             ). ضعيفة

  . ضعيفة فهي تعاني من مشكلة دراسية

  : المراهقة

طفولة والشباب، وتبدأ عند البلوغ وتنتهي مع مرحلة        هي المرحلة التي تتوسط مرحلة ال     

والمراهقون في هذه المرحلة يكافحون لكي يجدوا هويتهم الذاتية، ويـصاحب           . الشباب

  ).٩:١٩٩٩،Barker(ذلك بعض الغرابة في تصرفاتهم، وخروجهم عن المألوف 

ج، بأنها فترة من التحول الفيسولوجي نحو مرحلة النـض        ): ١٨:١٩٨٨(وعرفها غيث   

كما حدد بعض علماء النفس بدايتها      . وتقع بين بداية سن النضوج وبداية مرحلة البلوغ       

في سن الثانية عشرة أو الثالثة عشر، واالتجاهات نحو المراهقـة تختلـف بـاختالف               

الثقافات، كما أن األثر االجتماعي والسيكولوجي للمراهقة يختلف أيضاً حسب اخـتالف   

  .عيةاألنماط الثقافية واالجتما

الفترة التي تنتاب فيها الفتاة تغيرات سـريعة        : والمقصود بالمراهقة في هذا البحث هي     

ومفاجئة في جوانب حياتها المختلفة الجسمية والنفسية واالجتماعية والعقليـة، ونتيجـة            

لهذه التغيرات السريعة والمفاجئة تتعرض بعض المراهقات لمشكالت عديـدة تتطلـب            

في الخدمة االجتماعية، وهذه الدراسة حددت الفترة الزمنيـة         عالجاً من قبل مختصين     
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٢١

أي من سن الثالثة عشرة أو أقل وحتى الخامـسة          " بالمراهقة المبكرة "لمرحلة المراهقة   

  .عشرة أو أكثر، وذلك تبعاً لطالبات المرحلة المتوسطة التي تم انتقاء عينة البحث منها

  :تساؤالت الدراسة: خامساً

  :لدراسة إلى تساؤل رئيس وتساؤالت فرعية هي كاآلتيانقسمت تساؤالت ا

  : التساؤل الرئيس

ما هي أهم المشكالت التي تعاني منها المراهقات السعوديات في مدينة الرياض              

  في سن المراهقة المبكرة؟

  :التساؤالت الفرعية

: هل تعاني المراهقات السعوديات في مدينة الرياض من المشكالت االجتماعية          -١

  ؟)ات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على السلطةالعالق(

: هل تعاني المراهقات السعوديات في مدينة الرياض من المـشكالت النفـسية            -٢

  ؟)الخوف، الخجل، االنطواء، العدوانية(

هل تعاني المراهقات السعوديات في مدينة الرياض من المـشكالت الدراسـية             -٣

  ؟)واد الدراسية، الحصول على درجات ضعيفةصعوبة الم): ( التأخر الدراسي(
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٢٢

  
  
  

  :الفصل الثاني

  :المعطيات النظرية للدراسة

  أهمية مرحلة المراهقة: أوالً

  معنى المراهقة: ثانياً

  تحديد فترة المراهقة: ثالثاً

  االتجاهات المختلفة في تفسير المراهقة: رابعاً

  أشكال المراهقة: خامساً

   التي تحدد المراهقةالمتغيرات الرئيسة: سادساً

  حاجات المراهقة: سابعاً

  ميول المراهقين: ثامناً

  خصائص مرحلة المراهقة: تاسعاً

  مظاهر النمو في مرحلة المراهقة: عاشراً

  أسباب مشكالت المراهقة: الحادي عشر

  مشكالت المراهقة: الثاني عشر 
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٢٣

أن كل مرحلة من هذه     يمر الفرد في حياته بمراحل نمائية متعددة، ومن الثابت علمياً           

المراحل تتأثر بما قبلها، وتمهد لما بعدها، أي أن النمو عملية متصلة ومستمرة، والنمو              

في جوانبه المتعددة سواء كانت بيولوجية، أو معرفية، أو اجتماعيـة، ال تقـف عنـد                

فالفرد ينتقل من مرحلة الطفولة إلـى مرحلـة         . مرحلة المراهقة فقط، بل يستمر النمو     

 مارا بمرحلة المراهقة التي تأخذ شكالً متميزاً ومميزاً لها فـي جوانـب النمـو                الرشد

  . المختلفة

  :أهمية مرحلة المراهقة

المراهقة مرحلة أساسية في حياة اإلنسان، حيث ينتقل خاللها من الطفولة إلى الرشد             

ـ          ). ١٨:١٩٨٢داود،  ( ة فالمراهق تخطى مرحلة الطفولة، ولكنه لم يصل بعد إلى مرحل

النضج الكامل، وهنا تكمن الخطورة، فهذه المرحلة مرحلة انتقال من حال إلـى حـال               

يصاحبها تغيرات في جميع جوانب الشخصية، وهذه التغيرات تكون سريعة ومتالحقـة            

ففي مرحلة الطفولة   ). ٥:١٩٩٨ماسترز وسييتز، (تفاجئ المراهق كما تفاجئ من حوله       

بالهدوء واالتزان، وعالقاتـه االجتماعيـة سـهلة        الوسطى والمتأخرة تتسم حياة الطفل      

وبسيطة، فالطفل يندمج مع رفاقه، ويشترك معهم في لعبهم ولهوهم، ويكون الطفل مهتم             

  . بالعالم الخارجي المحيط به أكثر من انشغاله بنفسه

ولكن ببداية البلوغ ينتقل الفرد من طور الطفولة إلى طور المراهقة، فتحدث تغيرات             

نتيجة لذلك، تشمل هذه التغيرات كيانه الجسمي والعقلي والنفسي واالجتماعي،    في حياته   

فتتحول اتجاهاته وميوله وأفكاره ومعتقداته إلى اتجاهات مختلفة ومتضاربة، حيث ينتقل           

في اهتماماته من أشياء ملموسة إلى أشياء معنوية محسوسة، وينتقل من مرحلـة كـان               

يعتمد فيه على نفسه، كما يرغب في هـذه المرحلـة           فيها معتمداً على الغير إلى طور       

بالتحرر من سلطة الوالدين وااللتصاق في ذات الوقت بجماعة الرفاق والوالء لهم، كما             

يبدأ بالبحـث عـن المثـل العليـا، وتتـسع دائـرة عالقاتـه واهتمامـه بـاآلخرين                  

  ). ٣٢٧:١٩٩٤معوض،(
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٢٤

فترة والدة جديـدة، حيـث      ويذهب بعض الباحثين إلى وصف مرحلة المراهقة بأنها         

تتفتح فيها القدرات واالستعدادات والميول والصفات الشخصية، ويكتسب فيها الفرد من           

كمـا ترجـع    ). ١٩-١٨:١٩٨٢داود،  (الخبرات والعادات ما يؤهله للحياة المـستقبلية        

أهمية المراهقة إلى أنها مرحلة دقيقة فاصلة من الناحية االجتماعيـة، إذ يـتعلم فيهـا                

شئون تحمـل المـسؤوليات االجتماعيـة وواجبـاتهم كمـواطنين فـي المجتمـع               النا

  ).٣٢٩:١٩٩٤زهران،(

فالمراهقة نقطة بارزة في تكوين الشخصية وتحديد مقوماتها، وعليه فإن ما يتعرض            

له الفرد في هذه المرحلة من أزمات نفسية وصعوبات مختلفة تترك أثراً ضـاراً فـي                

اهقة ميالد جديد ليس بالمعني البدني، ولكن مـيالده         فالمر). ١٩:١٩٨٢:داود(شخصيته  

أن فترة المراهقة هي عملية تزيـد       ) Friednbergفريدنبرج  (ويرى  . كشخصية فريدة 

على مجرد النضج الجنسي، فهي في المركز األول عملية اجتماعية تؤدي إلى تحديـد              

). ٢٩:١٩٩٣عـسيري،   (الفرد لذاتيته، وهي نوع من الصراع الجدلي مـع المجتمـع            

فانتقال المراهق من عالم األطفال إلى عالم الكبار تتخلله مصاعب عديـدة، إذ يجهـل               

ماهية العالم الجديد، كما يقيم الكبار أنفسهم بعض الصعاب في سبيل انتقاله إلى عالمهم،              

فتارة يعاملونه كطفل، وتارة أخرى يعاملونه كراشد، وهو لذلك يقف على حدود عـالم              

 علم النفس االجتماعي بالفرد الهامشي، الذي ال ينتمـي إلـى هـذه              الكبار، ويسمى في  

الجماعة وال تلك، أو أنه على األقل غير متأكد من انتمائه، والفرد الهامشي يعاني مـن                

صراع نفسي، و اضطراب عاطفي، وحساسية زائدة، وتذبذب في سلوكه بين المفاخرة            

المة، وغير ذلك من السلوك المتناقض،      والمباهاة، أو الخجل واالنزواء، واالعتداء والمس     

  ).٢٤٢:جالل، د ت(ويعاني المراهق من هذه األمور كلها 

لهذه االعتبارات مجتمعة كانت مرحلة المراهقة مرحلة هامة من مراحل النمو، حيث            

إن صحة الفرد النفسية تتوقف إلى حد كبير على اجتياز تلك المرحلة بدون أن تتـرك                

شـباب،  ( يصعب التصدي لها في مراحل النمو التي تليها          مشكالت في شخصية الفرد   

  ).رشد، شيخوخة
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٢٥

  

  :معنى المراهقة

 ويعني التـدرج    Adolescero مشتقة من الفعل الالتيني      Adolescenceالمراهقة  

نحو النضج الجنسي والجسمي والعقلي واالجتماعي والسلوكي، وهي فترة نمـو تبـدأ             

ايتها الرشد حيث يتحقق النضج االجتمـاعي،       بالبلوغ حيث يتحقق النضج الجنسي، ونه     

واالنفعالي، ولكن وقت ذلك يختلف بصورة واضحة بين األفراد تبعاً لعوامل الوراثـة             

والصحة والغذاء والمناخ، فقد يبدأ النضج الجنسي في العاشـرة، وقـد يتـأخر حتـى                

 بـين   الخامسة عشرة، كما أن النضج االجتماعي واالستقالل عن الكبار قد يتحقق مـا            

  ).١٨:١٤١٧المدخلي، (الثامنة عشرة والحادية والعشرين، وقد يتأخر عن ذلك 

والمعنى اللغوي للمراهقة هو المقاربة، فأرهقته دانيته وراهق الشيء قاربه، وهـي            

 والتـي   Pubertyتعني االقتراب من الحلم، وتختلف كلمة المراهقة عن كلمة البلـوغ            

  ).١٥-١٤:١٩٩٧اللزام، (تعني التدرج نحو النضج الجنسي فقط 

فيطلقها علماء نفس النمو على الفترة الزمنية التي تتوسـط          : أما المراهقة اصطالحاً  

أو هي المرحلة التي يقترب فيها الطفل غيـر الناضـج مـن             . مرحلة الطفولة والرشد  

  ).١٩:١٩٩٩الهندي، (النضج الجسمي والعقلي واالنفعالي واالجتماعي 

تعني النضج حيث يترك الطفل مرحلـة عمريـة         " بأنها   ١٩٦٢) هادفيلد(وقد عرفها   

تقتضي الحماية من اآلخرين وينتقل إلى مرحلة عمرية يصبح فيها مستقالً وقادراً على             

  ). ١٥:١٩٩٧اللزام، " (حماية نفسه

فترة من العمر تتميز فيها التصرفات " بأنها  Stanley Hall)ستانللي هول(ويعرفها 

فـي حـين يعرفهـا      ".  واالنفعاالت الحادة والتوترات العنيفة    السلوكية للفرد بالعواصف  

الفترة التي يكسر فيها المراهق شرنقة الطفولة ليخرج إلـى  "بأنها )  Horoxهوروكس(

ويرى صالح  ). ١٠:١٤١٥الخلف،"(العالم الخارجي ويبدأ في التفاعل معه واالندماج فيه       

ودي للعالم الجنسي وهي المـيالد      مخيمر إن المراهقة هي الميالد النفسي والميالد الوج       

 فقد عرفها  English)انجلش(أما ). ٣٢٦:١٩٩٤زهران، (الحقيقي للفرد كذات فريدة 
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٢٦

ومن المـسلم بـه أن      . بأنها المرحلة التي تبدأ من البلوغ الجنسي وتستمر حتى النضج         

 مرحلة المراهقة تتميز باالضطراب والقلق، نظراً لما يكتنف المراهق فيها من مظـاهر            

النمو المختلفة، سواء من الناحية الجـسمية أو العقليـة أو االنفعاليـة أو االجتماعيـة                

  ).٧-٦:١٩٨١الطحان، (

  

  :تحديد فترة المراهقة

تتفق آراء معظم الباحثين على أن فترة المراهقة هي تلك الفترة من العمر التي تمتد               

-١٢(مبكرة وتمتد من    من العمر، ويقسمها بعضهم إلى المراهقة ال      ) ٢١-١٢(فيما بين   

فـي  ). ٧:١٩٨١الطحان،  (عاماً  ) ٢١-١٧(عاماً، والمراهقة المتأخرة وتمتد من      ) ١٦

) ٢١-١٧(عاماً، ومراهقة متـأخرة     ) ١٦-١٣(حين قسمها آخرون إلى مراهقة مبكرة       

إلى ثالثـة أقـسام علـى       ) ٣٢٨:١٩٩٤زهران،  (بينما قسمها   ). ١٠:١٩٨٤محفوظ،  (

  : الشكل التالي

  .،  وتقابل المرحلة المتوسطة)١٤-١٢(راهقة المبكرة من سن مرحلة الم -

  .، وتقابل المرحلة الثانوية)١٧-١٥(مرحلة المراهقة الوسطى من سن  -

  .، تقابل المرحلة الجامعية)٢١-١٨(مرحلة المراهقة المتأخرة من سن  -

فقد قسمها إلى مراهقة مبكرة وهي التي تمتد من البلـوغ وحتـى سـن               ) ليجو(أما  

ة عشرة، ومراهقة متأخرة وهي التي تمتد من سن السادسة عشرة وحتى الثامنة             السادس

أما الباحثة فقد رأت أن تقسمها إلى ثالث مراحل         ). ١٧:١٩٩٧اللزام،  (عشرة من العمر  

  :تبعاً للمراحل الدراسية في المملكة العربية السعودية وهي كاآلتي

  .مرحلة المتوسطة، وتقابل ال)١٥-١٣(مرحلة المراهقة المبكرة من سن  -

  .، وتقابل المرحلة الثانوية)١٨-١٦(مرحلة المراهقة الوسطى من سن  -

  .، تقابل المرحلة الجامعية)٢٢-١٩(مرحلة المراهقة المتأخرة من سن  -
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٢٧

  :االتجاهات المختلفة في تفسير المراهقة

تعددت االتجاهات التي اهتمت بدراسة المراهقين و تفسير أسباب مشكالتهم، ومـن            

  :وجهات النظر ما يليأهم 

  

  :االتجاه البيولوجي في تفسير المراهقة:االتجاه األول

وظهر هذا  " المحددات البيولوجية " يركز هذا االتجاه على المحددات الداخلية للسلوك        

 والذي اعتبر المراهقة مرحلة عواصف وضغوط       ١٩٠٤) ستانلي هول (االتجاه على يد    

قد اعتبر التغيرات السلوكية التي تحدث خـالل        تولد فيها شخصية اإلنسان من جديد، و      

المراهقة تخضع كلية لسلسلة من العوامل الفسيولوجية التي تحدث نتيجة إفرازات الغدد            

المراهقة ميالداً جديداً يحدث في شخـصية       ) هول(كما اعتبر   ). ٣٠:١٩٩٣عسيري،  (

طفـل إلـى    الفرد، فالتغيرات السريعة التي تحدث في هذه المرحلة تحول شخـصية ال           

هـذه التغيـرات للنـضج      ) هول(شخصية جديدة مختلفة تماماً عما كانت عليه، ويعزو         

الجنسي، والتغيرات الفسيولوجية التي تطرأ على الغدد، والنتائج النفسية لهذه التغيـرات    

ولكون هذه التغيرات سريعة ومفاجئة فقد وصـفها  . تكون متشابهة عند جميع المراهقين 

واصف وتوتر، فالمراهق يكون فيها شارد الذهن، سريع االنفعـال،          بأنها فترة ع  ) هول(

  ).١٢٦:١٩٨٢حسين وآخرون،(ومن الصعب التنبؤ بسلوكه 

ظهرت نظريات كثيرة عن المراهقة، وُأجري الكثير من األبحاث على          ) هول(وبعد  

المراهقين أشارت إلى إمكانية اضطرابهم وقلقهم في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم،            

، وجازلين  Woodie، وودي   Buhlerبوهلر  (د أشارت كتابات علماء التحليل النفسي       فق

Jasselyne وهيس وكولد بالت ،Hess & Coldblatt وموسين وجوينز ،Muesen 

& Jones (   وغيرهم، إلى أن المراهقين يعانون من الشك والتوتر والقلـق، والـشعور

لزائدة، والعداوة، وعدم الثقـة بـالنفس   بالذنب وعدم االستقرار، والصراع، واالنفعالية ا 

  ).٣١-٣٠:١٩٩٣عسيري، (
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٢٨

 أن سبب المشكالت قد يعود إلى أن المراهق يمر بمرحلة ميالد  ١٩٤١) يونخ(ورأى  

نفسي جديد، حيث يسعى المراهق فيها إلى التمييز بـين حاجاتـه النفـسية الخاصـة                

 السريعة التي تطرأ علـى      ذلك بأن التطورات  ) يونخ(والحاجات النفسية األبوية، ويعلل     

النمو الجسمي وما يرافقها من تغيرات فيزيولوجية تالزمها تغيرات نفسية، فـالمراهق            

يصبح لديه درجة من التطور الداخلي نتيجة ظهور حاجات جديدة تحتاج إلى إشـباع،              

  ).١٩:١٩٩٧اللزام، (ويؤدي عدم إشباع هذه الحاجات إلى إصابة المراهق باإلحباط 

نالحظ أن االتجاه البيولوجي ركز على العوامل الداخلية الفسيولوجية، ولم           ومما سبق   

  .ُيولِّ العوامل البيئية أي اهتمام يذكر

  

  ":األنثروبولوجي"االتجاه االجتماعي : االتجاه الثاني

المحددات االجتماعية والثقافية   " يركز هذا االتجاه على المحددات الخارجية للسلوك        

هذا االتجاه ) Benedict & Meadروث بندكت وميد ( وقد تزعمت ،"والقيم المكتسبة

فاألنماط الخاصة بالسلوك تختلف باختالف البيئات االجتماعيـة        ). ٣٢١:١٩٩٧عقل،  (

والثقافات، حيث ظهرت أهمية البيئة والثقافة في تنويع دوافع السلوك التي تم تحديـدها              

) مرجريت ميد (دراسات التي قامت بها     بيولوجياً في ميدان الدراسات األنثربولوجية، فال     

 على قبائل السامو أوضحت أن المشكالت التي تواجه المراهقين تختلـف مـن              ١٩٢٥

ثقافة إلى أخرى، لذلك ال بد من التفكير بمشكالت المراهق على ضوء بيئته االجتماعية              

  ). ١٢٧-١٢٦:١٩٨٢حسين وآخرون، (والثقافية 

إلى أن الظروف األسرية التي يعـيش  ) Dollard & Davisدوالر ودافيز (وذهب 

فيها الطفل أثناء البلوغ تؤثر في نموه االنفعالي وتسبب له االضطرابات والقلق أكثر من     

عمليات البلوغ الجنسي والجسمي، فالمراهقة ليـست فتـرة تـأزم واضـطراب لكـل         

، وشـعر   المراهقين، فالمراهق ال يتأزم إال إذا وجد نفسه في بيئة كلها قيود وإحباطات            

  ).٣١:١٩٩٣عسيري، (بالعجز عن مواجهتها والتغلب عليها 
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االتجاه االجتماعي يرى أن المراهقة مرحلة نمو عادية وليست بالضرورة أزمة فـي     

كل المجتمعات، وأن المراهقين في سلوكهم وتصرفاتهم ومشكالتهم يعكسون أثر البيئـة          

لها نمط عام، بل قد تتخـذ أنماطـاً   االجتماعية التي نشأوا فيها، كما أن المراهقة ليست       

  ).٣٢٣-٣٢٢:١٩٩٧عقل، (متعددة تختلف باختالف البيئة المحيطة بالمراهق 

ومما سبق نجد أن االتجاه االجتماعي ركز على المحددات الخارجية للسلوك، وأهمل            

  .بشكل واضح المحددات الداخلية

  

  :ة واالجتماعيةالتفاعل المتبادل بين العوامل البيولوجي: االتجاه الثالث

يركز هذه االتجاه على التفاعل بين المحددات الداخلية والخارجية للسلوك، وقد تزعم            

حيث أرجع المشكالت التي يعاني منها المراهق بـأن  ) L eivin.Kليفين (هذا االتجاه 

فترة المراهقة تشكل تغيراً في االنتماء االجتماعي لدى المراهق، فبعد أن كان ينتمـي              

ة األطفال أصبح ينتمي إلى جماعة الراشدين من حيث الـسلوك، وأن هـذا              إلى جماع 

االنتقال يشكل صعوبة بالنسبة للمراهق، ألنه ينتقل من عالم معروف إلى عـالم جديـد               

لذلك  يشعر المراهق بالحيرة، ال يستطيع اللعب        . غير معروف لديه من الناحية النفسية     

صبح مرتبطاً بقيم وعادات جماعة جديدة تمثل       كما اعتاد أو التحرك كما يشاء، بل إنه أ        

إلـى أن   ) ليفـين (كما يشير   . مستوى أرقى من المستوى الطفولي الذي كان ينتمي إليه        

جسم المراهق وما يتناوله من ثورة في النمو والتغيرات الكيماوية تجعل المراهق حائراً             

فـالمراهق  . ال يدري كيف يستجيب لها خصوصاً تلك التي تتصل بالنـضج الجنـسي            

يتعرض إلى موقف مجهول يجعله متردداً وحائراً مما يـسبب لـه المـشكالت، كمـا                

يتعرض المراهق إلى مجال جديد مجهول بالنسبة إليه حيث يبدأ مجاله الزمني باالتساع             

وينطلق في التفكير إلى مستقبله البعيد ففي الطفولة ال يهتم إال في الحاضـر ومطالبـه                

  ).٣٢٣:١٩٩٧ل، ؛ عق٩-٨:١٩٨١الطحان، (

أن مطالب النمو تشغل مركزاً متوسـطاً بـين          ) Havighurstهافجهرست  (ويرى  

حاجة الفرد وحاجة المجتمع، حيث يقتضي القيام بالمطالب وإنجازها مهارة ومعرفـة،            
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النضج الجـسمي،   : وجميع ذلك يتوقف على اكتسابها كماً ونوعاً على عدة شروط مثل          

  ).٢٣:١٩٩٣عسيري، (الفرد على بذل الجهد والتوقعات االجتماعية، وحرص 

فقد رأى أن مرحلة المراهقة تتميز بالنضج الجسمي والعقلـي، كمـا أن             ) سولن(أما  

العديد من الخبرات والعادات تكتسب في هذه المرحلة، وبقدر ما تكون هذه الخبـرات              

بعض مشكالت  مفيدة في تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي، إال أنها تكون أيضاً مبعثاً ل           

  ).٢٠:١٩٩٧اللزام، (المراهق النفسية واالجتماعية 

ومعظم علماء النفس الذين يدرسون المراهقة يفضلون االتجاه التفاعلي بين العوامـل            

البيولوجية واالجتماعية، حيث يفسر هذا االتجاه ماهية شخصية المراهق علـى ضـوء             

  ). ٢٩:١٩٩٢وي، قنا(التفاعل بين التأثيرات البيولوجية واالجتماعية 

  :ونخلص إلى عدة نتائج أصبحت مقبولة عند المشتغلين بالمراهقة، وهي كاآلتي

إن فترة المراهقة ليست أزمة بالضرورة لجميع المراهقين، فقـد يجتازهـا             -١

بعضهم دون معاناة تذكر، في حين يواجه البعض اآلخر توترات ومشكالت           

  .عديدة

 والتوترات والصراعات، وقـد     يتعرض المراهقون إلى عدٍد من المشكالت      -٢

  .يختلفون في طرق التصدي واالستجابة لها

المشكالت التي تواجه المراهقين ترجع إلى طبيعة النمو وإلـى الظـروف             -٣

  .البيئية المحيطة بالمراهق

تتشابه بعض مشكالت المراهقين، وذلك نتيجة للتغيرات التي تطرأ علـيهم،            -٤

ن لها، وذلك من حيث النوع      في حين تختلف بعض المشكالت التي يتعرضو      

عقـل،  (والحدة مما ينبه األذهان إلى أهمية المجال االجتمـاعي للمراهـق            

٣٢٦-٣٢٥:١٩٩٧.(  
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  :أشكال المراهقة

ال يوجد نمط واحد للمراهقة، فهي تأتي في أشكال متعددة وأساليب متنوعـة، وقـد               

ئدة فـي كـل     حاول علماء النفس وضع تقسيم للمراهقين بحسب األنماط السلوكية السا         

  :جماعة منهم، وهذا التقسيم هو

  : المراهقة المتكيفة: أوالً

يمتاز هذا النوع من المراهقين بالهدوء واالتزان االنفعالي، والعالقـة الجيـدة مـع              

كما يشعر المراهق بتقدير المجتمع له وتوافقه       . اآلخرين في األسرة والمدرسة والمجتمع    

فـالمراهق  . قظة أو الخيال أو االتجاهات السلبية     معه، وال يسرف المراهق في أحالم الي      

فالمراهقون في هذا النمط    . مدرك لمسؤولياته، متقبل لذاته، واٍع للتغيرات التي تحدث له        

يصلون إلى النضج في يسر وسهولة، وذلك عندما يضع اآلباء حدوداً وضوابط علـى              

؛ عقـل،   ١٦١:١٩٨٦،  زيدان(سلوكهم، ويتخذون موقفاً إيجابياً يتسم بالحب والتعاطف        

٣٢٦:١٩٩٧.(  

  

  : المراهقة االنسحابية المنطوية: ثانياً

حيث ينسحب المراهق من مجتمع األسرة ومن مجتمع األصدقاء وينطوي على نفسه            

فالمراهق صورة مكتئبة تميل ). ٤٤:عيسوي، د ت(ويفضل تأمل ذاته ومشكالته منفرداً    

بالنقص وعدم التوافق االجتماعي، فـال      إلى العزلة والسلبية والتردد والخجل والشعور       

يشارك اآلخرين اهتماماتهم وأنشطتهم، ويعبر عن آرائـه وأفكـاره عبـر مذكراتـه              

الشخصية، ويميل إلى النقد والتهجم على الناس، ويسرف في أحالم اليقظة حيث يحقق             

ت أمانيه من خاللها، وتصل به أحالم اليقظة في بعض الحاالت إلى حد األوهام والخياال             

عقـل،  (كما أنه ال يفضل النـشاطات الرياضـية أو االجتماعيـة العامـة              . المرضية

  ).١٢٩:١٩٨٢؛ حسين وآخرون، ٣٢٧:١٩٩٧
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  :المراهقة العدوانية المتمردة: ثالثاً

هذا النمط من المراهقة يتسم سلوك المراهق فيه بالعدوان على نفسه وعلى غيره من              

يكون فيها المراهق ثائراً على السلطة سواء       حيث  ). ٤٤:عيسوي، د ت  (الناس واألشياء   

والسلوك العدواني عند هـذا     . سلطة الوالدين، أو سلطة المدرسة، أو المجتمع الخارجي       

النمط قد يكون صريحاً مباشراً يتمثل في اإليذاء، أو قد يكون بـصورة غيـر مباشـر                 

أحـالم اليقظـة    وبعض المراهقين من هذا النوع قد يتعلق باألوهام والخيال و         . كالعناد

وتلعب أسـاليب التربيـة     ). ١٦٢-١٦١:١٩٨٦زيدان،  (ولكن بصورة أقل عما سبقها      

الضاغطة المتزمتة، أو القائمة على النبذ والحرمان، وكثرة االحباطات دوراً كبيراً فـي         

  ).٣٢٧:١٩٩٧عقل، (المراهقة العدوانية أو االنسحابية 

  

  :المراهقة المنحرفة: رابعاً

كاإلدمـان علـى    :  بانغماس المراهق في ألوان السلوك المنحـرف       يمتاز هذا النوع  

. المخدرات، أو السرقة، أو تكوين عصابات، أو االنحالل الخلقي، أو االنهيار العصبي           

وقد يكون أفراد هذا النوع قد تعرضوا إلى خبرات شاذة، أو صدمات عاطفية عنيفـة،               

لمعاملة، وتلعب جماعة الرفاق السيئة     مع انعدام الرقابة األسرية، أو القسوة الشديدة في ا        

وحاالت هذا النوع   ). ٣٢٨-٣٢٧:١٩٩٧عقل،  (دوراً مهماً في هذا النوع من المراهقة        

تمثل الصور المتطرفة للشكلين المنسحب والعدواني، فإذا كانت الـصورتان الـسابقتان       

لـى  غير متوافقة أو غير متكيفة، إال أن مدى االنحراف فيها ال يصل في خطورتـه إ               

الصورة الواضحة في الشكل الرابع، حيث نجد االنحالل الخلقي، واالنهيـار النفـسي،             

وقيام المراهق بتصرفات تضر المجتمع وتخيفه، حيث أدخلهـا الـبعض فـي عـداد               

؛ ١٣٠-١٢٩:١٩٨٢حسين وآخرون،   (الجريمة، أو المرض النفسي، والمرض العقلي       

  ).١٦٢:١٩٨٦زيدان، 
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  :حدد المراهقةالمتغيرات الرئيسة التي ت

أن هنـاك عوامـل     ) ٣٣١-٣٢٩:١٩٩٧؛ عقـل،    ٢١-٢٠:١٤١٧المدخلي،  (يذكر  

  :ومحددات تلعب دوراً في تحديد شكل المراهقة منها ما يلي

عوامل تتعلق بسرعة التغيرات الجسمية والجنسية واالجتماعيـة واالنفعاليـة،           -١

ن المراهـق   ويترتب على هذا التغير ظهور حاجات واهتمامات جديدة، فإن تمكَّ         

  .من إشباعها مرت فترة مراهقته بهدوء

عوامل تتعلق بغموض البيئة الجديدة للمراهق، فـإن تمكـن المراهـق مـن               -٢

استكشاف بيئته الجديدة، واستطاع االنسالخ عن أساليبه الطفوليـة واسـتبدالها           

بنماذج أرقي من السلوك تمكنه من التعامل مع الراشدين، كلما ساعد ذلك على             

  .مراهقته هادئة ومتكيفةأن تكون 

عوامل أسرية تتعلق بأساليب المعاملة التي يتلقاها المراهق، فمعاملة الوالـدين            -٣

القائمة على تفهم حاجات المراهق لالستقالل وتأكيد الذات والتقدير، والقائمـة           

على التوازن بعيداً عن التساهل واإلهمال والتسلط، كل تلك األمور تقود إلـى             

أما التجاهل الشديد لرغبات وحاجات المراهق، وإجباره علـى         . مراهقة متكيفة 

وقـد  . التبعية والمعاملة التي تقلل من قيمته قد تدفعه إلى مراهقة غير متكيفـة            

 دراسة عن أساليب ١٩٩٧ في يونيو "child Development“أوردت مجلة 

يـث  الوالدين التربوية وتأثيرها على نتائج التحصيل العلمي عند المراهقين، ح         

تبين أن تأثير الوالدين ال يقل أو يتراجع عندما يصل األبناء لمرحلة المراهقة،             

كما تستمر أساليبهما التربوية في تشكيل قدرات المراهقين خاصة فـي مجـال             

  ).Glasgow et al. 507:1997(اإلنجاز العلمي 

عوامل تتصل بالرفاق والراشدين فموقف الراشدين، من المراهق وتفهمهم له           -٤

ر حيوي في مساعدته على تخطي مشكالته، كما أن ألصـدقاء المراهـق             أم

أهمية كبيرة في نموه، فجماعة األقران هي التي تهيئ الجو المناسب للتعاون            

والتفكير الجماعي، وتشبع عنده حاجته للتقدير، وتتـيح لـه فرصـة النمـو              
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ـ            دى االجتماعي والخلقي السليم، ولكن قد تنحرف الجماعة بنشاطها فتنمـي ل

  .المراهق روح التخريب والعدوان واالنحراف

عوامل تتعلق بكثرة اإلحباطات التي يواجهها المراهق، فتعـرض المراهـق            -٥

لإلحباطات الشديدة تحول دون تحقيق رغباته وحاجاته، وتبعث في نفسه اليأس           

وقد يكون مصدر هذه اإلحباطـات المجتمـع، أو         . والقنوط، وقد تدفعه للجريمة   

فإن اشتدت هذه اإلحباطات قد     . ضة لجميع مطالب المراهق وآرائه    األسرة الراف 

تدفع المراهق إلى تحقيق رغباته عن طريق الحيـل الدفاعيـة الالشـعورية،             

  .كاإلسقاط، والتبرير، وأحالم اليقظة

عوامل تتعلق بخبرات المراهق، فالخبرات التي يمر بها المراهق تلعب دوراً            -٦

ل على االعتمـاد علـى نفـسه، وتحملـه          في تحديد مراهقته، فتدريب الطف    

المسؤولية، وتنمية قيمه الدينية، وتعرضه لخبرات سـارة، وعـدم مـروره            

بمواقف مؤلمة، وتوفر فرص التوجيه واإلرشاد له، كل ذلك يسهم في صـنع             

  .مراهقة متكيفة

والعوامل السابقة تعمل بصورة ديناميكية، وكل عامل منها ال يستطيع بمفـرده أن             

  .الً عن شكل المراهقة، وإنما تفاعل هذه العوامل هو الذي يحددهايكون مسؤو

    

  : حاجات المراهقة

شعور الفرد بنقص شيء أو فقده، فيسعى في طلبه ليدفع عن           : "المقصود بالحاجة هو  

نفسه الشعور بالخطر، أو يحقق لها رغبتها في الحصول علـى مـا تطلبـه أو تميـل                  

د علماء النفس أن تكـوين اإلنـسان وعملياتـه          وقد وج ). ٨:١٩٩٨الزعبالوي،  "(إليه

الديناميكية تتطلب إشباع حاجات معينة في ظروف خاصة، وبأساليب معينة حتى يتمكن            

من أن ينشأ صحيحاً من الناحيتين النفسية والجسمية، فالحاجات هي أسـاس مـشكالت              

اهقـة،  التكيف التي تواجه اإلنسان في مراحل عمره المختلفة بمـا فيهـا مرحلـة المر        
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حـسين  (فالشخصية ال تتحقق لها الصحة النفسية السليمة، إال إذا أشبعت هذه الحاجات             

  ). ٤٣:١٩٨٢وآخرون، 

  :الحاجات الجسمية: أوالً

وهي التي تتعلق بسالمة الجسم من الجوع والعطش والتعب والتوتر الجنسي واألرق            

 لألمـن الجـسمي     والشعور بالبرد أو الحر والتخلص من الفضالت، فالمراهق يحتـاج         

والصحة الجسمية، كما يحتاج إلى تجنب األلم والخطر، خاصة أن توقع الخطر يثير في              

نفسه القلق والشعور بالخوف، كما يحتاج إلى الراحة واالسترخاء، فال بد مـن تنظـيم               

أوقات الراحة للمراهق وذلك تحقيقاً لحاجة جسمه إلى السكون واالسـتجمام واسـتعادة             

تاج إلى الشفاء من األمراض والجروح، كما يحتاج المراهق أيضاً إلـى            النشاط، كما يح  

؛ الـزعبالوي،   ٢٦:١٤١٣الخراشـي،   (الحماية ضد الحرمان مـن إشـباع الـدوافع          

٥٣-٥٠:١٩٩٨ .(  

ويعتبر الدافع الجنسي الذي يظهر في مرحلة البلوغ من بين الحاجات الجسمية عنـد              

اهقين والقائمين عليهم إعالئهـا وتهـذيبها       المراهقين، وهو من الحاجات التي على المر      

واستبدالها بما يستهلك طاقتهم، ويخفض التوتر لديهم، أي بمزاولة األنشطة المدرسـية،            

-١٣٣:دسـوقي، ب ت   (واألنشطة االجتماعية، من ألعاب، ومسابقات، وفرق رياضية        

١٣٥.(  

ء التوافـق،   إلى سو : وعدم القدرة على إشباع الحاجات الجسمية  قد يؤدي بالمراهق         

دسـوقي، ب   (وقد يسبب له توتراً يسعى إلى التخلص منه ضماناً لـصحته الجـسمية              

والمراهق يحتاج إلى فهم طبيعة وحقيقة التغيـرات        ). ٢٦:١٤١٣؛ الخراشي،   ١٣٤:ت

الجسمية التي تطرأ عليه في هذه المرحلة على أنها مظهر طبيعي من مظـاهر النمـو                

  ).٤٠٤:١٩٩٧عقل، (

فقدان الـشهية، النحافـة،   : ت الجسمية التي قد يعاني منها المراهق   ومن أهم المشكال  

ويحتاج المراهق إلى معرفة األمراض التي قد       ). ٤٣-٤٠:١٩٩٨الزعبالوي،  (البدانة  

  ).٤٠٥:١٩٩٧عقل، (الصداع، والتعب، واإلجهاد : تنتابه في مرحلة المراهقة، مثل
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  :الحاجات النفسية: ثانياً

  :هللا الحاجة إلى عبادة ا-١

يدخل المراهق أثناء سعيه لتكوين هويته الذاتية في تفاعالت مع المؤسسات الدينيـة             

القائمة في مجتمعه وثقافته، ويسعى من خاللها للحصول على إجابات عـن تـساؤالته              

فالحاجـة  ). ٣٧٥:١٩٨٩قشقوش،  (المتعددة حول ذاته كمخلوق وقدرة الخالق وعظمته        

ليه اإلنسان، وهو ما يشعر به على وجه الخـصوص          إلى عبادة اهللا أمر فطري يولد ع      

في حالة الشعور بالذنب، أو في حال الشدة والخطر، فيتوجه إلى اهللا ليفرج لـه همـه                 

فالمراهق في أحيان كثيرة  لديه توجه كبير إلى التدين، والتفكير في الكثير      . ويفك كربته 

ألولى، فالمراهق يفكر ويتأمل    من المسائل التي قد يستغلق عليه فهمها وإدراكها للوهلة ا         

ويمتـاز المراهـق    . في الكون وقضاياه وعن بداية الحياة، والهدف من خلق اإلنـسان          

بعواطفه الجياشة وأحاسيسه المرهفة، فيخاف كثيراً من اهللا، ويتجه إلى الصالة أحيانـاً،             

 ويكثر من األدعية واألوراد واألذكار، يثير الفقير والمظلوم عطفـه، ويحـب العمـل             

هذه الظواهر تشير إلى أن المراهق لديه ميل واضح للتدين والتعبد بـصوره             . التطوعي

كما أشارت الكثيـر مـن      . المختلفة، وقد  تمت مالحظة ذلك من قبل المربين والوالدين         

الدراسات النفسية إلى هذا التوجه عند المراهقين والمراهقات في الدول المختلفة، كمـا             

هقات لديهم ميالً أكثر للتدين من المراهقين خاصة في بعـض           أثبتت الدراسات أن المرا   

فالمراهق يحتاج إلى تكوين شعور ديني قـوي        ). ٤١-٣٩:١٤١٥النغيمشي،  (الحاالت  

  ).٦٣:١٩٩٨الزعبالوي، (يشعر من خالله باألمن والسالم النفسي والعقلي 

  

  : الحاجة إلى األمن-٢

ة مؤقتة يعتريها الكثير من التغيرات      مرحلة المراهقة مرحلة حرجة، فهي فترة انتقالي      

. السريعة، ولهذه التغيرات تأثير على االستقرار النفسي للمراهق، فيفقد األمن والطمأنينة 

فالمراهق يتسآل عما يعتري جسده من تغيرات، وما يطرأ على مشاعره وانفعاالته من             
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ك قـد يـدرك     ونتيجة لذل . تبدل واضح، وما يواجهه من مواقف اجتماعية جديدة عليه        

فعلى البيئة التربويـة المحيطـة بـه أن تبـث           . المراهق الخوف والشعور بعدم األمن    

الطمأنينة في كيانه وتشبع حاجته إلى األمن، وأن تعمل على توعيته بنفـسه بـصورة               

كما أن المراهق يحتاج إلى االطمئنـان       ). ٤٦-٤٥:١٤١٥النغيمشي،  (عفوية واضحة   

قامة عالقة مع الوالدين يشبع من خاللها حاجته لألمـن          على أسرته، وأمنه العائلي، وإ    

  ).٤٠٥:١٩٩٧عقل، (

  

  :  الحاجة إلى الحب والقبول-٣

والحاجة إلى القبول تتضمن الحاجة إلى الحب والمحبة والتقبل االجتماعي، فـالقبول            

مطلب نفسي واجتماعي ال يستغني عنه اإلنسان، فيسعى الفرد للحصول على الرضـا             

قدير من اآلخرين، ويكره أن يستهان به، ويحس بألم وضيق نتيجة لـذلك             والمحبة والت 

والمراهق رغم انتقاله من مجتمع الطفولة إلى مجتمع الكبار، إال أنه في            . فيسعى لتالفيه 

أحيان كثيرة يتم التعامل معه كطفل، فهو يتلقى األوامر والنواهي مباشـرة، وقـد يـتم                

 المراهق للقبول حتى يستطيع هو بالتالي أن يتقبل         فال بد من إشباع حاجة    . التشديد عليه 

  ).٥٨:١٩٩٨؛ الزعبالوي، ٥٩:١٤١٥النغيمشي، (اآلخرين ويأخذ بتوجيهاتهم 

  

  : الحاجة إلى النمو العقلي واالبتكار-٤

 بعدما ينتقل المراهق من عالم الطفولة إلى عالم الراشدين، يجد أن خبراته لم تعـد               

بيئته الجديدة، لذا فهو يحتاج إلى توسيع قاعدته الفكرية،         كافية لكي يستطيع التكيف مع      

وتحصيل الحقائق  وتفسيرها، كما يحتاج إلى خبرات جديدة ومتنوعة، وإلى معلومـات             

تساعد قدراته على النمو الالزم لتحقيق النجاح والتقدم، سواء أكان في مجاله الدراسي،             

كما أن المراهق يحتـاج     ). ٥٩:١٩٩٨الزعبالوي،  (أو في بيئته االجتماعية بشكل عام       

عقـل،  (إلى أن ُيكوِّن فكرة إيجابية عن الدراسة وتنمية الرغبة في اإلنجاز واالبتكـار              

١٠٥:١٩٩٧.(  
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  : الحاجة إلى تحقيق الذات-٥

إن السعي لتحقيق الذات وظيفة يمارسها اإلنسان في شتى مراحلـه العمريـة، كـل               

ائف المالئمة لقدراته، ويمارس األدوار المناسبة      مرحلة بما يناسبها، فاإلنسان يقوم بالوظ     

. له والمتوقعة منه، ويشعر جراء ذلك بالقيمة واألهمية، أو ما يسمى بتحقيـق الـذات              

والمراهق يعيش مرحلة انتقال من الطفولة إلى الرشد، مما يتطلب تغير وظيفته األسرية             

 يريد تحقيـق ذاتـه عـن    فالمراهق. واالجتماعية، لتتماشى مع طبيعة المراهق الجديدة 

النغيمـشي،  (طريق اختبار قدراته، وتفريغ طاقاتـه، وبممارسـة دوره االجتمـاعي            

٣٠:١٤١٥.(  

فالحاجة إلى تحقيق الذات مطلب نفسي مهم للمراهق، حيث ينبع من داخلـه، مـن               

أحاسيسه وأفكاره المدعومة بالتحوالت العضوية والمعرفية واالنفعالية التي يمـر بهـا            

ه وانفعاالته، وهو ال يحس بالتنفيس عنها إال إذا قام بدور اجتماعي مناسب             جسده وعقل 

  ). ٤٩:١٩٩٧الناصر وآخرون، (يتحمل المسؤولية من خالله حسب مؤهالته وطاقاته 

  

  : الحاجة إلى االستقالل-٦

يمثل االستقالل أو االعتماد على الذات خاصية يمكن مالحظتها في وقت مبكر مـن              

وتعتبر رغبة المراهق لالستقالل من أبرز مظاهر       ). ٣٢١:١٩٨٩ش،  قشقو(حياة الفرد   

حياته النفسية، فهو يسعى إلى االعتماد على ذاته واالستقالل عن أسـرته، فـالتغيرات              

الجسمية التي طرأت عليه أشعرته بأنه لم يعد طفالً، فال يجب أن يحاسب أو أن يخضع                

نه من ناحية أخرى ال يزال يعتمد على        لك. سلوكه إلى الرقابة والوصاية من قبل األسرة      

الـزعبالوي،  (األسرة في إشباع حاجاته االقتصادية، وفي توفير األمن والطمأنينة لـه            

٦٦-٦٥:١٩٩٨ .(  

  

  



  

  
  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية 

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الرابع

  

٣٩

  :الحاجة إلى التقدير والمكانة االجتماعية-٧

المراهق معجب بنفسه، ومعتد بها، ويعتقد بأنه محط أنظار الناس، وبؤرة اهتمامهم،            

عن فقدانه التوازن االنفعالي والعاطفي، وعن التحوالت الـسريعة المفاجئـة           وهذا ناتج   

التي مر بها مما أشعرته باالكتمال، وعن قلة خبرته وتجربته اللتين تـساعدانه علـى               

لذلك يالحظ أن المراهق مرهف وشـديد       . الواقعية التي تحّجم من جموح فكره  وخياله       

ويشعر بخيبة أمله في رأي اآلخرين له حيـث         الحساسية لنقد اآلخرين فيتألم من ذلك،       

). ٢٧-٢٦:١٤١٥النغيمـشي،   (يجد الذم بدالً من المدح، وذكر مثالبه بدالً من مزايـاه            

لذلك يسعى المراهق إلى اكتساب احترام اآلخرين وإعجـابهم، عـن طريـق قيامـه               

  ).٢٧:١٤١٣الخراشي، (بسلوكيات يعتقد أنه يحوز بها على رضائهم وإعجابهم 

عور المراهق بالتقدير، وإحساسه بأن بيئته االجتماعية تبؤوه مكانة اجتماعيـة           إن ش 

مناسبة لنموه وإدراكه لها تأثير كبير على شخصيته وسلوكه، يدفعه إلى العمل لـصالح              

  ).٧٢:١٩٩٨الزعبالوي، (مجتمعه، كما يدفعه إلى امتثال األخالق السائدة في مجتمعه 

  

  : الحاجة إلى القيم-٨

ا تصطدم حاجات المراهق ورغباته بالقيم والتقاليـد االجتماعيـة، ويـؤدي            كثيراً م 

التعارض بين حاجات المراهق وقيم المجتمع إلى صراع داخلي، لذلك ال بد من تعرف              

المراهق على الطرق المشروعة إلشباع الحاجات، و تشتد حاجة المراهق إلـى القـيم              

تي آمن بها منذ الصغر، وبـين مـا يـراه           نتيجة للتناقض بين المبادئ الدينية الخلقية ال      

فـالمراهق يحتـاج إلـى      ). ٧٧:١٩٩٨الزعبالوي،  (ممارساً بواسطة الكبار من حوله      

  ).٤٠٧:١٩٩٧عقل، (اكتساب مجموعة من القيم واألخالق التي توجه سلوكياته 
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  :الحاجات االجتماعية: ثالثاً

  : الحاجة إلى الرفقة-١

 صاحب اإلنسان منذ بداياته، وذلك ألن اإلنـسان         الرفقة نمط عالقة وقالب اجتماعي    

فالرفقة تعتبر مصدر من مصادر تربية اإلنسان ومعرفته وأنسه         . كائن اجتماعي بطبعه  

وسروره ومواساته ومساعدته، وهي ذات أثر كبير في حياة الفرد النفسية واالجتماعية            

حلـة المراهقـة    وهي حاجة نفسية ال يستغني عنها اإلنسان خاصة فـي مر          . والثقافية

  ).٦٢-٦١:١٤١٥النغيمشي، (

فمجموعة الرفاق بالنسبة للمراهق بمثابة جسر يعبر بواسطته من أسرته إلى مجتمعه            

زهـران،  (الكبير، فالمراهق يسعى لتكوين عالقات اجتماعية سـليمة مـع أصـدقائه             

والطفل في الغالب ال يختار رفاقه بنفسه، بل يتم اختيـارهم بواسـطة             ). ٣٥٩:١٩٩٤

سرته، أما المراهق فإنه ينتقي أصدقاءه بمفرده، وال يرغب في تدخل أحد من أسـرته               أ

ويتحمس  المراهق لجماعة الرفاق، وينتقد بشدة من        ). ١٠٤:١٩٩٨السبيعي،  (في ذلك   

هم خارجها، ويتأثر المراهق برفاقه أكثر من تأثره بالكبار فقد يتعلم منهم الكثيـر مـن                

من خاللها  يقضي المراهق وقتـه، ويتبـادل فيهـا اآلراء            المعايير السلوكية، كما أنه     

والخبرات، وتقوم الرفقة في كثير من األحيان بإعطاء الرأي وبلورة الفكر، كمـا أنهـا               

). ٢٤٣-٢٤٢:١٩٩٧الناصـر وآخـرون،     (وسيلة من وسائل التنافس وإثبات الـذات        

 واحدة تشترك فـي     فالمراهق يلجأ إلى أصدقائه المقاربين له في السن، ليكونوا جماعة         

أمور كثيرة، من أهمها التشابه في التحوالت الجسدية، والعضوية، والنفسية، والعقليـة،            

. واالجتماعية، والتشابه في المعاناة والمشكالت، والتشابه فـي الموقـف مـن الكبـار             

كمـا  . باإلضافة إلى أنه قد يكون هناك تشابه في المرحلة الدراسية أو جهـة الـسكن              

وقد . حدة التجربة ونوع الخبرة التي يكتسبونها من خالل المواقف المختلفة         يتشابهون بو 

قامت إحدى الدراسات بتحديد أسباب  انسجام المراهقات مع صديقاتهن، وكانـت هـذه             

خصائص فردية يتميز بها أطـراف العالقـة، وذلـك مثـل المهـارات         "األسباب هي   

ت الطرف اآلخر، كما أن التشابه في       االجتماعية اإليجابية، والقدرة على تحقيق احتياجا     
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٤١

الخصائص الفردية بين طرفي العالقة من أحد األسباب الهامة في تحقيـق االنـسجام              

 .Gavin et al)وذلك مثل التشابه في االهتمامات، أو في االحتياجات العاطفية والنفسية 

نـد  لذلك تعد جماعة الرفاق أحد المصادر األساسية والمرغوبة ع        . (1996:379:379

المراهقين، يستقون من خاللها آراءهم وأفكارهم، وتعد من أكثر طبقات المجتمع تقـبالً             

فمن الصعب منع المراهق عن الرفقة أو فرض العزلة عليه، ألنه أمـر             . بالنسبة إليهم 

  )٦٢:١٤١٥النغيمشي، (يصطدم مع طبيعة اإلنسان ويحرمه من حاجة نفسية هامة 

  

  : الحاجة إلى الزواج-٢

ة المراهق للزواج هي حاجة ملحة، وذلك ألنها مـن الحاجـات العـضوية              إن حاج 

والنفسية، فالحاجة االجتماعية والنفسية للزواج تشمل أربعة عناصر مترابطة ومتداخلة،          

إلى السكن النفسي بالزواج، والحاجة إلى الـشعور بـالنوع وتحقيقـه،            : وهي الحاجة 

وإذا لـم يحقـق     . حقيق التكامل بالزواج  والحاجة إلى اإلشباع الغريزي، والحاجة إلى ت      

الزواج أحد هذه العناصر فإن يكون فاشالً وناقصاً بقدر النقص الموجـود فـي هـذه                

والمراهق يعد في أول الطريق إلقامة حياة أسرية واجتماعية صحيحة، ولكنه           . العناصر

يحس بحاجته إلى الجنس اآلخر ويكون مشغول التفكير، مضطرب المـشاعر، كثيـر             

وتؤكد الدراسات النفسية والتربوية أن التحـوالت الجنـسية         . خيل في هذا الموضوع   الت

). ٨٤-٨٣:١٤١٥النغيمـشي،   (التي يعيشها المراهق تؤثر على استقراره ونظام حياته         

مـن  "والزواج المبكر أفضل عالج لمشكالت المراهقين الجنسية إذا استطاعوا البـاءة            

-١٢٢:١٩٩٧الناصر وآخرون،   (البخاري ومسلم   أخرجه  " استطاع منكم الباءة فليتزوج   

١٢٣.(  

  

  : الحاجة إلى العمل والمسؤولية-٣

العمل هو جوهر اإلنسان ومعيار إنسانيته، والكرامة التي أنشأ اهللا عليهـا البـشر،              

تتحقق من خالل قيامهم بالعمل الصالح، فعن طريق العمل يثبت الفرد وجوده ويؤكـد              
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٤٢

، وينجز ما يفكر في إنجازه      "الوجه العاطفي للعمل  "حقق  إنسانيته، ويحقق ما يجب أن يت     

  ).  ١٣١-١٣٠:١٩٩٨السبيعي، "( الوجه العقلي للعمل"

فإحساس المراهق بذاتيته يتطلب ضرورة سعيه لتحقيق شيئ ما يشعر مـن خـالل              

وحاجـة المراهـق إلـى      ). ٣١٧:١٩٨٩قـشقوش،   (تحقيقه بفرديته وحقيقته كإنسان     

: من التغيرات التي طرأت على حياته في جوانبهـا المختلفـة          المسؤولية والعمل نابعة    

فالمراهق أصبح قـادراً علـى التفكيـر        . العقلية، والوجدانية، واالجتماعية، والعضوية   

، وأصـبحت لديـه   "الماضي، والحاضر، والمـستقبل  "واستخدام الرموز والفهم الزمني     

فالمراهق يبـدأ لديـه     : فسيةأما من الناحية الن   . القدرة على تصور األشياء قبل حدوثها     

كمـا أن الناحيـة     . اإلحساس والمعاناة والتفكير بقدره وقيمته عند نفسه وعند اآلخرين        

العضوية تؤثر على المراهقين فطول الجسم وشكله، وبعض وظائفه تؤذن بتحوله مـن             

الطفولة إلى الرجولة أو األنوثة، لذلك هو يبحث عن دور جديد يتالءم مـع التغيـرات                

طرأت على حياته، لذلك يواجه أزمة البحث عن الذات، أو البحث عن القيمة وعن              التي  

الوظيفة التي ينبغي عليه أن يقوم بها، كما يبحث عن موقعـه الحقيقـي فـي األسـرة                  

  ).  ١٠٢-١٠١:١٤١٥النغيمشي، (والمدرسة والمجتمع 

  

  :الحاجات الثقافية: رابعاً

  : الحاجة إلى االستطالع-١

ستطالعي عند اإلنسان منذ طفولته، فهـو يبحـث عـن األشـياء             يظهر السلوك اال  

وتعد ظاهر االستطالع حاجة يسعى اإلنسان من خاللها إلـى          . ويجربها ويتعرف عليها  

الوصول إلى معلومات حول موضوع أو فكرة معينة، حيث يرغب الفرد في الـشعور              

حـدث لجوانـب    وتلعب التغيرات التـي ت    . بفاعليته ومشاركته وقدرته على االكتشاف    

المراهق المختلفة دوراً كبيراً في تعزيز واستثارة حاجاته وحبه لالستطالع، خـصوصاً            

في النواحي المعرفية والعقلية، حيث إنه يمتلك قدرات جديدة، يستطيع بها فهم األمـور              

وتحليلها، فالمراهق يتطلع إلى معرفة أوسع وأعمق فيتجه البعض من المراهقين إلـى             
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وينجذب المراهق إليها بـسبب تلبيتهـا       . القصص والصحف والمجالت  قراءة الكتب و  

  ).١٢١-١١٩:١٤١٥النغيمشي،(لحاجته لالستطالع واالستكشاف 

  

  :  الحاجة إلى تحديد الهوية-٢

اإلحساس بالهوية يعني أن يرى اإلنسان نفسه فرداً متميزاً عن اآلخرين، له ميولـه              

ياراته وطموحاته التي قد تختلف أو قد تتفق        وقيمه واهتماماته وأدواره في الحياة، واخت     

ويعد تحديد الهوية من الحاجـات      . مع اآلخرين، ولها قدر نسبي من الثبات واالستقرار       

المهمة في المراهقة، فالمراهق يسأل نفسه من أنا ؟ من أكون؟ ما دوري في المجتمع؟               

المراهق خالل  ف. كيف أكسب؟ أي مهنة اختار؟ هل يمكن أن أنجح أو أفشل في حياتي؟            

بحثه عن هويته يواجه عدداً من التغيرات الجسمية والعقلية والمعرفية واالنفعالية، ويجد            

نفسه أمام مطالب متعددة، وأفكار متناقضة، وخيارات مهنية وتعليمية عديدة مما يجعله            

متردداً يعيش في صراع داخلي، ولكن عليه أن يتبنى عدداً من هذه األفكار واالتجاهات              

؛ جـالل، ب    ٣٧٨:١٩٩٧عقـل،   (لخيارات التي تميزه ككيان متفرد له ذاتية خاصة         وا

ومما يجعل المراهق يقع في أزمة تحديد الهوية هو التناقض الـذي يغمـر              ). ٢٥٤:ت

الثقافة التي يعيش فيها، والتناقض الذي يظهر في الجماعـات المرجعيـة والتربويـة              

مين، والمسؤولين، فكثير من هؤالء يعـانون       كاآلباء، واألمهات، واإلخوة الكبار، والمعل    

قصوراً في الشخصية فقد يتسم البعض منهم باالتكالية، والفردية، مع أنهم ينادون بالمثل             

العليا والقيم السامية، فيكون التوجيه والتعليم في اتجاه، والممارسة الفعلية فـي اتجـاه              

لقديم والحديث، وبين قيم جماعـة      كذلك قد يواجه المراهق تناقضاً بين ا      . مغاير له تماماً  

  ).  ١٥٦:١٤١٥؛ النغيمشي، ٢٩٢:١٩٨٩إسماعيل، (الرفاق وقيم الكبار 

وقد أثبتت الدراسات أن المراهقات لديهن احتياجات فريدة وخاصة بهن، لذلك أكدت            

الدراسات على ضرورة تعديل برامج التعليم لكي تشبع احتياجات المراهقات، كما يتعين          

تعليم أن تعتني باستمرارية التطوير االجتماعي واألكـاديمي واإلعـدادي          على برامج ال  

للمراهقات عبر برامج تنشأ لهذا الغرض، وتتجاوب مـع االحتياجـات والخـصائص             
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٤٤

وعلى برامج التعليم أن تراعي االختالفات بين الذكور واإلناث،         . الفريدة والخاصة بهن  

ة أن البحوث قد أثبتت أن المراهقـات        بدالً من تعميم الدراسات واألبحاث عليهم، خاص      

 Miller)يتعرضن أكثر من المراهقين لالكتئاب ومحاولة االنتحار خالل فترة المراهقة 

et al.1995:429:433).  

  

  :ميول المراهقين

  :يمكن تصنيف ميول المراهقين إلى ثالثة أنواع وهي كاآلتي

ماعيـة والنـشاط    وهي تلك التي تتعلـق بـالمواقف االجت       : الميول االجتماعية  -١

: االجتماعي الذي يبدو أكثر وضوحاً من الفترات التي تسبق مرحلة المراهقـة، مثـل             

المشاركة في النشاط االجتماعي المدرسي، ومشروعات خدمـة البيئـة، والتوجهـات            

السياسية سواء كانت تتعلق بالسياسية الداخلية، أو بالسياسة الخارجية للدولة، وقد يقوى            

  .لمراهق فيظهر في شكل جهد واضح إلصالح األسرة واألصدقاءهذا الميل لدى ا

  

 فالمراهق يهتم بشكله إلى درجة كبيرة ويرجع سـبب هـذا            :الميول الشخصية  -٢

االهتمام إلى التغيرات البدنية، وبعض هذا االهتمام يعود إلى معرفة المراهق أن كـالً              

ويرجع إلى ذلك معظـم  . ردمن التقبل االجتماعي وتحقيق الذات يتأثر بالمظهر العام للف     

السلوك الذي يصدر عن المراهقين ويبدو لنا غريباً وخاصة عند محاولتهم ارتداء أزياء             

وهذه كلها جهود من قبل المـراهقين       . غير مألوفة، وتصفيف الشعر بطرق غير عادية      

للحصول على التقبل االجتماعي، من خالل االلتزام بمعـايير الجماعـة مـن ناحيـة               

اهق على تحقيق ذاته كشخص له حقوق وامتيازات الراشد مـن ناحيـة             وحصول المر 

 . أخرى

  

 قد ال يجد بعض المراهقين فرصة للترويح عن أنفسهم، وقد           :الميول الترويحية  -٣

يرجع ذلك إلى الضغط المدرسي، لذلك يحتاج المراهق إلى التـرويح، فنجـده يفـضل     
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حين أن القراءة الحرة تقل في مرحلـة        األلعاب التي تتطلب قدراً كبيراً من الطاقة، في         

المراهقة عنها في السنوات المتأخرة من الطفولة وعموماً فإن الفتيان في هـذا الـسن               

يفضلون القراءة حول العلوم واالختراعات في حين تفضل الفتيات القـصص األدبيـة             

مـة  وخاصة الرومانسية، كما يفضل المراهقون ذكوراً وإناثاً قراءة المجالت بصفة عا          

على قراءة الكتب، كما يحب المراهقون االستماع إلى اإلذاعـة والكاسـيت ومـشاهدة              

صـادق  (الفيديو والتليفزيون، وربما طالبوا بذلك أثناء االستذكار وليس في وقت محدد            

  ).٢٨-٢٧:١٤١٣ ؛ الخراشي، ٣١٦-٣١٣:١٩٩٩وآخرون،

  

  :خصائص مرحلة المراهقة

تي تميزها عن غيرها من مراحل النمو،       لكل مرحلة من مراحل العمر خصائصها ال      

فمرحلة المراهقة لها خصائصها ومظاهرها الخاصة بها والمختلفة عن مرحلة الطفولة           

والشباب والرشد والكهولة والشيخوخة، كما أن لكل مرحلة ظروفها ومطالبها بالنـسبة            

مـن  لكل فرد، ولهذا تختلف قدرة الفرد على السلوك والتصرف إزاء الموقف الواحـد              

مرحلة إلى أخرى، ويبدو ذلك واضحاً عند تعبير الفرد عن انفعاالته وكذلك قدرته على              

اهللا الذي خلقكم من    : "قال تعالى . التعلم والتعليم، واألساليب التي يتبعها في تلبية حاجاته       

ضعٍف ثم جعل من بعد ضعٍف قوةً ثم جعل من بعد قوٍة ضعفاً وشيبةً يخلق مـا يـشاء                   

  ).٢١:١٩٩٨الزعبالوي،) (٥٤سورة الروم، آية "(ديروهو العليم الق

  

مـا  ) ٣٢٤-٣٢٣:١٩٩٤زهران،  (ومن أهم خصائص مرحلة المراهقة كما ذكرها        

  :يلي

  .  النمو الواضح المستمر نحو النضج في كافة مظاهر وجوانب الشخصية-١   

  . التقدم نحو النضج الجسمي-٢   

  . التقدم نحو النضج الجنسي-٣   
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٤٦

دم نحو النضج العقلي، حيث يتم تحقق الفرد واقعياً من قدراته، وذلك             التق -٤   

من خالل الخبرات والمواقف والفرص التي يتوافر فيها الكثير من المحكات           

  .التي تظهر قدرته وتوضح له حدوده

  . التقدم نحو النضج االنفعالي-٥  

لمعـايير   التقدم نحو النضج االجتماعي والتطبع االجتماعي، واكتـساب ا         -٦  

السلوكية االجتماعية واالستقالل االجتماعي، وتحمل المسؤوليات وتكـوين        

عالقات اجتماعية جديدة، والقيام باالختيارات واتخاذ القرارات فيما يتعلـق          

  .بالتعليم والمهنة والزواج

 تحمل مسؤولية توجيه الذات، بـذلك يتعـرف المراهـق علـى قدراتـه               -٧  

  .فكير واتخاذ القرارات بنفسهوإمكانياته، وتمكنه من الت

 اتخاذ فلسفة في الحياة، ومواجهة نفسه والحياة في الحاضـر، والتخطـيط             -٨  

  .  للمستقبل

  

  :مظاهر النمو في مرحلة المراهقة

  :النمو الجسمي

يمر المراهق بسلسلة من التغيرات النمائية التي تُعزى إلى الهرمونات المختلفة التي            

اصة الغدة النخامية، وهذه بدورها تستثير بعض الغدد األخرى         تفرزها الغدد الصماء وخ   

االنـدروجين  "كالدرقية واالدريناليـة والتناسـلية التـي تفـزر هرمـون الـذكورة              

Endrogens"    االستروجين  "، وهرمون األنوثةEstrogens "    وتتفاعل هذه الهرمونـات

عقـل،   (مع بعضها البعض محدثة عـدداً مـن التغيـرات الجـسمية والفـسيولوجية             

٣٣٨:١٩٩٧.(  

وتبدو مظاهر النمو الجسمي في النمو الغُدِّي والوظيفي، وفي نمو األعضاء الداخلية            

ووظائفها المختلفة، وفي نمو الجهاز العظمي والقوة العضلية، وفي أثر هـذه النـواحي              

على النمو الطولي والوزني، فاألجزاء العليا من الجسم تنمو قبـل األجـزاء الـسفلى،               
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٤٧

المساحة السطحية لجبهة المراهق وينحسر منبت الشعر إلـى الـوراء، وتغلـظ            فتزداد  

األنف وتتسع حتى تصبح ضخامتها مصدر قلق شديد للمراهقين والمراهقات خشية أن            

يشوه ذلك مظهرهم الخارجي، ويتسع الفم وتتصلب األسنان وتغلظ وينمو الفك العلـوي             

تنمو األذرع قبل األرجل، وهكذا يستمر      قبل السفلي، ويزداد بذلك تشوه معالم الوجه، و       

النمو حتى يصل إلى نسبه الصحيحة،كما تحدث زيادة في قوة العضالت وقوة التحمل،             

وسعة الرئتين، وحجم الهيكل العظمي، وصالبة العظام، حيـث تـستبدل الغـضاريف             

بأنسجة عظمية، وهذه التغيرات ترتبط ببعضها البعض ألنها تنتج من مجموعة مشتركة            

  ).٥٨:١٩٩٢؛ قناوي، ٢٣٣:١٩٩٨البهي، ( التغيرات الهرمونية من

فالمراهق ينمو نمواً سريعاً ال يتناسب مع معدل نمو قلبه ودورته الدموية، مما يجعله              

يميل أحياناً نحو الخمول والكسل، بينما يمر في بعض األحيـان بحالـة مـن النـشاط                 

ة المراهقـة تظهـر أعـراض       والحيوية،  وتقل مقاومة المراهق لألمراض، وفي بداي       

ويتميز النمو الجـسمي    . اكتئابية ومشاعر سلبية نحو التصور الذاتي للتغيرات الجسمية       

في مرحلة المراهقة المبكرة التي تقابل المرحلة المتوسـطة أو اإلعداديـة بالـسرعة              

ن الكبيرة، بينما في مرحلة المراهقة الوسطى التي تقابل المرحلة الثانوية يعلق المراهقو           

والمراهقات أهمية كبيرة على النمو الجسمي، من ناحية االهتمام بـالمظهر الجـسمي             

والصحة الجسمية، وفي المراهقة المتأخرة التي تقابل مرحلة التعليم الجـامعي يتـضح             

فيهــا النــضج الجــسمي، بحيــث تعــد هــذه المرحلــة قمــة الــصحة والــشباب 

  ).٢٤٧-٢٤٦:١٩٩٨؛ محمود، ١٠:١٩٨٤محفوظ،(

لبلوغ الجنسي من أبرز معالم النمـو الجـسمي والفـسيولوجي، والبلـوغ             ويعتبر ا 

Puberty               يشير إلى النضج الجنسي والقدرة على التناسـل، ويختلـف توقيتهـا بـين 

الجنسين، ويعتبر البلوغ بمثابة الميالد الجنسي، حيث يعتبر نقطة تحول وعالمة انتقـال   

 الذكور عنها عند اإلناث، وبين أفراد من الطفولة إلى المراهقة، ويختلف سن البلوغ عند   

 سنة، وعند الذكور يتراوح ما      ١٨-٩الجنس الواحد أيضاً، فعند اإلناث يتراوح ما بين         

ويرجع النمو الجنسي السريع إلى سرعة النمو الفسيولوجي والنمـو          .  سنة ١٨-١١بين  
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؛ زهـران،   ٥٣:١٩٩٢قناوي،  (السريع الزائد للغدد، خاصة زيادة إفراز الغدة النخامية         

٣٣٣-٣٣٢:١٩٩٤.(  

وقد يكون للبلوغ تأثيرات بالغة السوء على السلوك، ومـن هـذه التـأثيرات ذكـر                

الرغبة في التفرد واالنعـزال، والنفـور مـن العمـل            "١٩٨٠ )Hurlockهيرلوك  (

والنشاط، وعدم التآزر، والملل، عدم االستقرار، والرفض والعناد، ومقاومة الـسلطة،           

 وشدة االنفعال، ونقصان الثقة بالنفس، واالهتمام بمسائل الجنس،         ورفض الجنس اآلخر،  

  ).٢٩٧-٢٩٤:١٩٩٩صادق وآخرون، (وأحالم اليقظة، والخجل الشديد 

وال يسير النمو الجسمي في مرحلة المراهقة المبكرة في توازن تام مع مظاهر النمو              

النفعالي أو االجتمـاعي    األخرى، فقد يتم النمو الجسمي، بينما ال يزال النمو العقلي أو ا           

لم ينضج بعد، فيتوقع الراشدون نتيجة لذلك أداء عقلياً، وسلوكاً، انفعاليـاً، أو تـصرفاً               

اجتماعياً، يتناسب مع النمو الجسمي، وقد يندهشون ويسخرون من المراهـق عنـدما             

يجدون سلوكه ما زال غير ناضج بالفعل، وقد يحدث العكس فيتأخر النضج الجـسمي              

ن النضج العقلي أو االنفعالي أو االجتماعي، فيعامل الراشدون المراهق على أنه            قليالً ع 

ويميـل اإلنـاث    . ما زال طفالً، مما يؤثر على النمو النفسي للمراهق في هذه المرحلة           

الالتي يبلغن مبكراً إلى الخجل والميل إلى االستعراض، واالنعزال عن جماعة الرفـاق           

حاجة إلى إشراف خاص من الكبار بخصوص نـشاطهن         وسوء التوافق االجتماعي، وال   

فـي  . الجنسي، ويصعب عليهن الحياة في مستوى النضج الذي يتوقعه منهم الراشدون          

حين يتقدمن من الناحية االجتماعية عن اإلناث األخريـات عنـدما ينـضجن جميعـاً،           

ومستواهن العام للتوافق أفضل من المتأخرات خاصة التوافـق الشخـصي والتوافـق             

أما اإلناث الالتي يـبلغن متـأخراً فـيملن إلـى           . األسري، ويكّون مفهوم أفضل للذات    

االنعزال عن النشاط االجتماعي، والشعور بالوحدة والغيرة من صديقاتهن، كما يشعرن           

بالخجل والقلق بسبب تأخر البلوغ، ويسيطر الوالدان عليهن مما يؤخر انتقـالهن مـن              

 يصاحب هذا ضعف العالقة مع الوالدين، وضعف فـي          االعتمادية إلى االستقالل، وقد   

  ).٣٣٥-٣٣٢:١٩٩٤زهران، (نمو مفهوم الذات، والحاجة إلى االعتراف والتقدير 
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  :النمو العقلي

يستمر النمو العقلي في المراهقة سواء من الناحية الكمية أو الكيفية، ويكـون النمـو              

 إنجاز المهام العقلية، سواء مـن      العقلي كمياً، بمعنى أن المراهق يصبح أكثر قدرة على        

أما النمو العقلـي    . ناحية السرعة والكفاءة والسهولة، عما كان عليه في مرحلة الطفولة         

وتنمو فـي   . كيفياً فيالحظ في طبيعة العمليات المعرفية التي تختلف عن مرحلة الطفولة          

ية أو الـشكلية    الفرد في مرحلة المراهقة القدرة على التفكير باستخدام العمليات الصور         

وتتـضح فـي  مرحلـة       ). ٢٩٨-٢٩٧:١٩٩٩صادق وآخرون،   ) (بياجيه(كما سماها   

المراهقة المبكرة الفروق الفردية في النواحي العقلية، حيث تبدأ قـدرات واسـتعدادات             

المراهق، ويصبح قادراً على تركيز االنتباه، والذي يقصد به القدرة على اختيار المثير             

تباه في مدته ومداه ومستواه، فيستطيع المراهـق اسـتيعاب قـصة            وتتبعه، ويزداد االن  

متعددة الشخصيات أو متعددة الفصول،كما ينتقل اإلدراك الذي يعني القدرة على إعطاء            

معنى للمثيرات من المستوى الحسي المباشر إلى المستوى المعنوي الذي يعتمد عقليـاً             

بحيث يكـون المراهـق قـادراً علـى         نحو المستقبل القريب والبعيد، كما ينمو التذكر        

استحضار الماضي المحسوس والمعنوي، معتمـداً علـى الفهـم والـوعي واسـتنتاج            

العالقات، وتنمو معه القدرة على االستدعاء والتعرف باعتبارهما أهم طـرق التـذكر،             

وتنمو قدرة المراهق على التفكير باعتباره نشاط عقلي تثيره مشكلة يهدف إلى حلهـا،              

عد على نمو التفكير المجرد، والقدرة على االستدالل واالستنتاج، والحكم علـى            مما يسا 

األشياء، وحل المشكالت، كما تنمو لدى المراهق القدرة على الحل والتحليل والتركيب،            

وتكوين التصميمات الدقيقة، وفك وإعادة تكوين هـذه التـصميمات، ونجـد أن قـدرة               

ات المتشابهة تحدث استجابات متشابهة، واالستفادة      المراهق على التعميم تزداد، فالمثير    

من الموقف أو المشكلة أو الخبرة في المواقف األخرى التي تـشبهها، وتنمـو قـدرة                

المراهق على التمييز، فعلى الرغم من أن المثيـرات المتـشابهة تحـدث اسـتجابات               

عض المفـاهيم،   متشابهة، إال أن المراهق يستطيع أن يمايز بين هذه المثيرات، وتنمو ب           
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مفهوم الحياة والزمن والفئة، والخير والـشر، والفـضيلة، والعدالـة، والنظـام             : مثل

والفوضى، والحرية، وتزداد قدرة المراهق على التجرد وفهم الرموز أكثر من ذي قبل،             

وتنمو قدرة المراهق على التعلم، والذي تتضح في استفادته من الخبرات القديمـة فـي               

يدة، واكتساب المهارات والمعلومات معتمداً على الفهم أكثـر مـن           اكتساب خبرات جد  

اعتماده على الحفظ، واالنتقـال فـي الـتعلم مـن المحاولـة والخطـأ إلـى الـتعلم                   

باالستبصار،كما يشغف المراهق بالمعارف الجديدة، كما يبدأ في البحث في مسائل الدين    

؛ ٢٦٣-٢٦٢:١٩٩٨محمـود،    (والعقائد التي كان يتقبلها من قبل عن طريق المحاكاة        

وتزداد سرعة تحصيل المراهق، ويالحظ ذلـك فـي القـراءة           ). ١١:١٩٨٤محفوظ،  

وتدل البحوث على أن قراءات المراهقين    . الهندسة، والجبر : وإمكانية تحصيل مواد مثل   

في هذه المرحلة يدور معظمها حول موضوعات التسلية، كما في القصص، والفكاهات،            

  ). ٣٤٩:١٩٩٤زهران، (فة، وخاصة ما يتفق منها مع الميول والموضوعات الطري

تزداد قدرة المراهق على التخيل ويتجه من المحسوس إلى المجـرد، ويبـدو ذلـك               

واضحاً في كتابة المذكرات، وميله للفنون والشعر وأحالم اليقظة، وفي هذه المرحلـة             

ـ             ات المـراهقين   تشتد أحالم اليقظة، وذلك قد يرجع لكثرة مـشكالت وأمـاني وتطلع

واحتياجاتهم، بحيث يلجؤون إلى تحقيقها عن طريق أحالم اليقظـة، وُيمكِّـنهم نمـوهم              

العقلي من ذلك، حيث يهربون على عالم الخيال، وتؤدي أحالم اليقظة إذا كانـت فـي                

عقـل،  (حدود المعقول وظائف التفريغ االنفعالي، والهروب مـن الـضيق والتـوتر             

٣٤٥:١٩٩٧.(  

 المرحلة قدرات المراهق العقلية الخاصة ويقصد بها المواهب التـي            وتنمو في هذه  

تنتج من مجموعة معينة من النشاطات العقلية، فتنمو القدرة الرياضية، والقدرة اللغوية،            

ونتيجة لتمايز القدرات العقلية لدى المراهقين تظهر ميولهم        . والقدرة الميكانيكية والفنية  

  ).٣٤٦:١٩٩٧عقل، ؛ ١٩:١٩٨١الطحان،(تبعاً لذلك 

وتتنوع ميول المراهقين في هذه المرحلة، حيث أشارت بعض األبحاث إلى أن الميل             

إلى أعمال النجارة ونشاط األندية يزداد عند البنين في هذه الفترة، في حين يقل مـيلهم                
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أما الفتيات فيظهرن مـيالً أكثـر نحـو         . نحو اللعب الميكانيكي والطالء والرسم مثالً     

زيـدان،  (التطريز ونشاط األندية ويتضاءل لديهن الميل لألعمـال المنزليـة     الخياطة و 

١٦٥:١٩٨٦.(  

تتمايز القدرات العقلية في هذه الفترة لدى المراهقين، فالمالحظ بشكل عام أن الفروق     

ال تظهر في مـادة     " مرحلة الطفولة المتأخرة  "بين األطفال في مرحلة الدراسة االبتدائية       

أمـا فـي    .  الدراسية بقدر ما تظهر في المجموع الكلي لهذه المواد         أو أخرى من المواد   

فالفروق بينهم في النواحي التحصيلية تبدأ تتخـذ        " المرحلة المتوسطة "مرحلة المراهقة   

شكالً مختلفاً، فهناك من يتفوق في النواحي الحسابية، وهناك من يتفوق فـي النـواحي               

إسـماعيل،  ( أو فـي النـواحي العمليـة         اللغوية، وهناك من يبرز في الفنون والرسم،      

وهناك دراسات تبين تفوق البنات بصفة عامة على البنين فـي القـدرة             ). ٢٠٣:١٩٨٩

اللغوية والقدرة الكتابية، بينما يتفوق البنين على البنات في القدرة على إدراك المسافات             

  ).٢٣٧:جالل، ب ت(والقدرة الميكانيكية 

  

  :النمو االجتماعي

االجتماعي في مرحلة المراهقة تغيرات كثيرة، حيث يحاول المراهقـون          يشهد النمو   

اكتساب الصفات المرغوبة وتجنب الصفات غير المرغوبة، ويتأثر النمو االجتماعي في           

هذه المرحلة إلى حد كبير على التنشئة االجتماعية، حيـث تـستمر عمليـة التنـشئة                

 للقيم والمعايير االجتماعية من الوالدين      االجتماعية والتطبيع االجتماعي، والتعلم والتقبل    

كما يؤدي االنتقال من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة المتوسطة إلى زيادة           . والمدرسين

الثقة في النفس، والشعور باألهمية، وتوسيع العالقات االجتماعية، والنشاط االجتمـاعي        

  ).١٣٣:١٩٨٢؛ حسين وآخرون، ٣٥٦:١٩٩٤زهران، (

فـالغموض  . المراهق االجتماعية بالغموض والصراعات والتناقـضات     وتمتلئ حياة   

يرجع النتقال المراهق من بيئة األطفال المعروفة لديه، إلى بيئة مجهولة وهـي بيئـة               

أمـا  . الراشدين، فيعيش المراهق في مجتمع ال يعـرف قيمـه وعاداتـه واهتماماتـه             
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ائه من جهة وبـين آراء      الصراعات فتنتج ألن المراهق يعيش صراعاً بين آراء أصدق        

أسرته من جهة أخرى، كما يعيش صراعاً بين قيم وأفكار يتعلمها من أسرته وأصدقائه              

وبين قيم وأفكار وافدة، وصراعاً بين الرغبة في االستقالل عن الوالدين والحاجة إلـى              

مساعدتهم، وصراعاً بين الرغبة في إشباع الدافع الجنسي والقيم االجتماعية التي تحدد            

أما التناقضات فتظهر في تفكير المراهق وسلوكه يقول وال يفعل،          . طريقة هذا اإلشباع  

يخطط وال ينفذ، فهو يريد االستقالل عن والديه ولكنه يعتمد عليهم، يميل إلى االمتثـال               

-٣٤٨:١٩٩٧عقـل،   (والموافقة على قيم الجماعة، ولكنه يسعى لتأكيد ذاته وشخصيته          

٣٤٩.(  

اعي في مرحلة المراهقة بمظاهر رئيسة وتبدو هذه المظـاهر          ويتصف النمو االجتم  

البهي، (في تآلف المراهق مع اآلخرين، أو في نفوره منهم، وهذه المظاهر كما ذكرها              

  :تتلخص فيما يأتي) ١٦٧-١٦٦:١٩٨٦؛ زيدان، ٢٨١-٢٧٩:١٩٩٨

  :مظاهر التآلف

  :   الميل إلى الجنس اآلخر-١

الجنس اآلخر، ويؤثر هذا الميل على نمط سـلوكه         يميل الفرد في أوائل مراهقته إلى       

  .ونشاطه، حيث يحاول أن يجذب انتباه الجنس اآلخر بطرق مختلفة

:                                                                          الثقة وتأكيد الذات-٢

يشعر بمكانته، ويحـاول أن     يتخفف المراهق من سيطرة األسرة، ويؤكد شخصيته، و       

يجبر األفراد المحيطين به على االعتراف له بهذه المكانة، فهو لهذا السبب يفتخر بنفسه              

ويبالغ في أحاديثه وألفاظه وفي ذكر مستوى تحصيله، كما يسرف في العناية بمظهـره              

  .الخارجي ليجذب انتباه اآلخرين

  :   الخضوع لجماعة النظائر-٣

ليب أصدقائه ومسالكهم ومعاييرهم ونظمهم، ويصبح بذلك تابعاً        يخضع المراهق ألسا  

لجماعة األصدقاء رغم تحرره من أسرته، أي أنه يتحول بوالئه االجتماعي من األسرة             

  .إلى النظائر
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  :   البصيرة االجتماعية-٤

حيث يستطيع المراهق أن يدرك العالقات القائمة بينه وبين اآلخـرين، وأن يلمـس              

  .تفاعله مع الناسببصيرته آثار 

  

  :   اتساع دائرة التفاعل االجتماعي-٥

تزداد آفاق الحياة االجتماعية للفرد، حيث تتسع دائرة نشاطه االجتمـاعي، ويـدرك             

حقوقه وواجباته ويتخفف من أنانيته، ويقترب بسلوكه من معايير الناس ويتعاون معهـم             

  .في نشاطه ومظاهر حياته االجتماعية

  

  :مظاهر النفور

دف مظاهر النفور إلى إقامة الحدود بين شخصية المراهق وبين بعـض األفـراد              ته

والجماعات التي كان ينتمي إليها ويتفاعل معها، ليقيم بذلك شخصيته المستقلة، ومظاهر            

  :النفور هي كاآلتي

  :  التمرد-١

يتحرر المراهق من سيطرة األسرة ليشعرها بفرديته ونضجه واستقالله، وقد يغـالي            

  .ا التحرر، فيعصي ويتمرد ويتحدى السلطة القائمة في أسرتهفي هذ

  :    السخرية-٢

 يتطور إيمان المراهق بالمثل العليا البعيدة تطوراً ينحو به أحياناً نحو السخرية مـن              

الحياة الواقعية المحيطة به لبعدها عن هذه المثل التي يؤمن بها ويدعو إليهـا، ولكنـه                

  .اقع كلما اقترب من الرشد واكتمال النضجيقترب شيئاً فشيئاً من الو

  :  التعصب-٣

يزداد تعصب المراهق آلرائه ولمعايير جماعة النظائر التي ينتسب إليهـا وألفكـار             

رفاقه وأساليبهم، ويتأثر في تعصبه هذا بعوامل عدة تنشأ في جوهرهـا مـن عالقتـه                

دينيـة التـي يـؤمن بهـا،     بوالديه وبأنماط الثقافة التي تسيطر على بيئته، وبالشعائر ال      
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وبالطبقات االجتماعية التي ينتمي إليها، وقد يتخذ التعصب سلوكاً عدوانياً يبـدو فـي              

  .األلفاظ النابية والنقد الالذع

  

  :  المنافسة-٤

يؤكد المراهق مكانته بمنافسته أحياناً لزمالئه في ألعـابهم وتحـصيلهم ونـشاطهم،             

ينه وبين الوصول إلى المعايير الصحيحة للنضج       والمغاالة في المنافسة الفردية تحول ب     

  .السوي

  

خطوات تطور السلوك االجتماعي للمراهقـات مـن        ) ٢٨٢:١٩٩٨البهي،  (لخص  

  :أوائل مراهقة الفتاة وحتى رشدها في المراحل التالية

وتبدأ هذه المرحلة قبيل المراهقة وتمتد حتى أوائلهـا، وتبـدو           :  مرحلة الطاعة  -١

في خضوع المراهقات لمعايير الراشدين مـن األهـل واألقـارب،           مظاهرها األساسية   

ويتصف بذلك السلوك االجتماعي للمراهقات بالطاعة ودماثة الخلق والوداعة والرصانة          

  .والحياء والتظاهر بالحشمة،، طمعاً في إرضاء األهل والوالدين

 عشرة  تمتد هذه المرحلة من أوائل المراهقة حتى الخامسة       :   مرحلة االضطراب   -٢

من العمر، وتتميز باالضطراب االنفعالي واختالل االتزان، فتبالغ الفتاة في اسـتجاباتها            

للمثيرات الهادئة، فقد تنفجر ضاحكة، أو تثور غاضبة لألمور التافهة، وقـد يعتريهـا              

  .االكتئاب واليأس، أو تبالغ في االهتمام بنفسها ومظهرها

مسة عشرة من العمر وقـد تمتـد إلـى          وتبدأ في الخا  :  مرحلة تقليد الفتيان   -٣

السادسة عشرة أو السابعة عشرة، وتبدو في تقليد الفتيـان فـي الـسلوك والـزي                

  .والحوار

وتبدأ في أواخر المراهقة وقبيل الرشد، وتبدو فـي         :  مرحلة االتزان االجتماعي   -٤

ـ              اط استجابة الفتاة للمعايير األنثوية الصحيحة في السلوك، وفي زيهـا وحـديثها وأنم

  .حياتها
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  :النمو االنفعالي

إن المراهقة مرحلة عنيفة من الناحية االنفعالية، حيث تتعرض نفسية المراهق إلـى             

ثورات تتصف بالعنف واالندفاع، كما يشعر من آن آلخر بالضيق والتبرم، ولقد اختلف             

الباحثون في سبب هذه االضطرابات االنفعالية التي تسيطر على حياة المراهق، حيـث             

جعها بعضهم إلى إفرازات الغدد، في حين أرجعها البعض اآلخر إلى العوامل البيئية             أر

مع " إفراز الغدد"التي تحيط بالمراهق، بينما أرجعها آخرون إلى تفاعل العوامل الداخلية  

  ).٢٥٧:١٩٩٨؛ البهي، ١٧٠:١٩٨٦زيدان، " (البيئة المحيطة"العوامل الخارجية 

ة، وتظهر نتيجة لذلك بعض أعراض سوء التوافـق،         تتصف انفعاالت المراهق بالحد   

وعموماً فإن األنماط االنفعالية لدى المراهق تشبه إلى حد كبير ما لدى الطفل، ولكنهـا               

تختلف عنها في نوع المثيرات التي تستدعي انفعال المراهق، وفي صور التعبير عنها،             

ة، أو حين يشعر المراهـق      فالغضب يستثار في المراهقة المبكرة نتيجة النقد أو السخري        

أن أصدقاءه أو والديه أو مدرسيه يعاملونه معامله غير مالئمة، أو حـين يحـرم مـن                 

كما قد يشعر بالغضب . بعض االمتيازات التي يعتبرها من حقوقه، أو حين يعامل كطفل

حين ال تستقيم في نظره األمور، أو حين يعجز عن إتمام ما يريـد إنجـازه، أو حـين      

اء االنشغال بعمل، أو حين يقتحم اآلخرون عالمه الخاص، أو يتم التعدي على             يقاطع أثن 

كما يشعر المراهق باإلحباط عندما ال يـستطيع إشـباع حاجاتـه            . ممتلكاته الشخصية 

وخاصة حاجته لالستقالل، كما يالحظ أن المراهق يعتريه التوتر في كثير من األحيان،             

ك اآلخرين نحوه، أو من بعض األمور التـي         وقد يكون سبب هذا التوتر ناشئ من سلو       

وقـد يـستخدم المراهـق االسـتجابات        . توجد في بيئته وال يحبها، أو من سلوكه هو        

كالعنف البدني عند الذكور والـصراخ والبكـاء عنـد          "الصريحة للتعبير عن العدوان     

ج، إال أنه يدرك بالتدريج أن مثل هذه االستجابات تعد من عالمات عدم النـض             " اإلناث

فيبدأ في التحكم بها، وتحل وسائل التعبير اللفظي محل الوسائل المباشرة في التعبير عن           

  ). ٣٠٩-٣٠٨:١٩٩٩صادق وآخرون، (العدوان 
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مظاهر النمو االنفعالي في فترة المراهقة فـي        ) ٣٤٨-٣٤٦:١٩٩٧عقل،  (وقد حدد   

  :اآلتي

  : الرهافة االنفعالية-١

المختلفة مهما كانت تافهة، إذ يثور ألتفه األسباب،        فالمراهق يتأثر سريعاً بالمثيرات     

فإذا أراد األكل ولم يجده جاهزاً ثار دون أن يكون هناك سبب كاٍف لهذه الثـورة، وإذا                 

  .تعرض لإلحباط شعر بالحزن الشديد

  : الحدة االنفعالية-٢

ويظهر ذلك في االستجابات الحادة التي يستجيب بها المراهق إزاء بعض المواقـف،       

. هو يصرخ بعنف ويشتم اآلخرين، ويندفع بتهور، ويأتي بحركات ال تدل على االتزان            ف

ويمكن مالحظة ذلك في سلوك المراهق، فإذا قاد سيارته فإنه يقودها بـسرعة شـديدة،     

  .ويتحدى من يحاول أن يسبقه، وإذا تشاجر مع أحد اندفع إلى مصدر الشجار

  : االرتباك-٣

ن مواجهة موقف معقد وال يعرف كيـف يتـصرف          ويظهر عندما يعجز المراهق ع    

فالمراهق يعتريه االرتباك عندما ال     . حياله، إما لجهل بالموقف أو غموض في عناصره       

  .يجد مخرجاً من المواقف الراهنة، أو عندما يشعر بسخرية اآلخرين منه

  

  : الحساسية الشديدة للنقد-٤

قد الكبار حتى وإن كـان النقـد        يتسم سلوك المراهق االنفعالي بالحساسية الزائدة لن      

فقد يعتبر النصيحة نقداً، والتوجيه إهانة، وإقـراراً        . صادقاً وبناء ومن أقرب الناس إليه     

ويزداد النقد تأثيراً على المراهـق إذا تـم         . ضمنياً بعجز المراهق وبشخصيته الطفولية    

  .على مسمع من اآلخرين

  :  التقلب االنفعالي-٥
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ال إلى آخر، من الفرح إلى الحزن، ومن التفاؤل إلى التشاؤم،           ينتقل المراهق من انفع   

ومن البكاء إلى الضحك، فتنتابه مشاعر الفرح تارة، والحزن تارة أخرى، ومرة يندمج             

  .مع اآلخرين، وتارة يعتزلهم

  

  : تطور مثيرات الخوف واستجاباته-٦

 فمخـاوف   تنمو مخاوف المراهق وتتطور من حيث مثيراتها واستجاباته اتجاههـا،         

المراهقين تتسع لتشمل مخاوف تدور حول العمـل المدرسـي، ومخـاوف جنـسية،              

ومخاوف تتصل بالعالقات االجتماعية، ومخاوف عائلية تبدو في القلـق علـى األهـل      

عندما يمرضون أو يتشاجرون، وقد يحتفظ بعض المراهقين في بدء المراهقة بـبعض             

  .إلخ…مخاوف الطفولة كالخوف من األشباح 

  : سيطرة العواطف الشخصية-٧

تسيطر في بداية المراهقة العواطف الشخصية الذاتية، وتظهر في شـكل االعتـزاز             

بالنفس والعناية بالملبس، ومحاولة جذب االنتباه، وذلك عن طريق التأنق والوقوف أمام            

المرآة عدة ساعات يتفحص فيها المراهق جسمه وهندامه، ويتصور دائماً كيف سيكون            

  .اآلخرين عنهرد فعل 

  : الغضب والغيرة-٨

تعتبر الغيرة من االنفعاالت الشائعة في فترة المراهقة حيث تبدو واضحة في صور             

عدة، منها غيرة المراهقين من بعض زمالئهم الذين حققوا نجاحـاً فـي الدراسـة أو                

الرياضة أو األنشطة األخرى، وقد يعبر المراهق عن غيرته بالهجوم الكالمي بطريقـة             

أما انفعال الغضب فيظهر عندما ُيؤنب المراهق أو ُينتقد أو ُيقـدم لـه              . ية أو علنية  خف

النصح بكثرة، أو عندما ننكر حقه في التعبير عن آرائه ومشاركته في القضايا األسرية،            

  .ومن صور التعبير عن الغضب التبرم، أو الهجوم الكالمي، أو اليدوي

 واالنطالق من مظاهر النمو االنفعالي في       أن الكآبة ) ١٧١:١٩٨٦زيدان،  (وقد رأى   

المراهقة، فالمراهق يتردد أحياناً في اإلفصاح عن انفعاالته وعن نفسه خشية أن يثيـر              
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نقد الناس ولومهم فينطوي على نفسه، ويلوذ بأحزانه وهمومه، ويبتعـد عـن صـحبة               

ته، فيقدم علـى    أما االنطالق فيظهر عندما يندفع المراهق أحياناً وراء انفعاال        . اآلخرين

  .األمر، ثم يندم ويرجع باللوم على نفسه

ويعتبر الخجل واالنطواء نتيجة للتغيرات الجسمية المفاجئـة مـن مظـاهر النمـو              

ويعتبر الحب من أهم مظاهر الحياة االنفعالية للمراهق، فهو         . االنفعالي في هذه المرحلة   

  ).٣٥٢:١٩٩٤:٣٥٤زهران،(يحب اآلخرين ويحتاج إلى حب اآلخرين له 

كما يشعر المراهق نتيجة للنمو االنفعالي الذي يمر به بأن ال أحد يستطيع أن يفهمه،               

وأنه ذكي ولكن الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ال يقدر مواهبه، وفي غالب األحيان              

-٥١زريـق، ب ت،   (يكون حساساً جداً يحب الطبيعة ويتأثر بالجمال في جميع صوره           

٥٢.(  

خفقان القلب بقوة، وتـوتر     : عاالت ردود أفعال فسيولوجية، مثل    ويصاحب هذه االنف  

الجسم عندما يكون غاضباً، وأعراض معوية معدية عندما يكون قلقاً، وكـذلك تـرتبط              

االنفعاالت بالـسلوك التعبيـري كـالتعبير باأللفـاظ واإليمـاءات ومالمـح الوجـه               

  ).٢٥٦:١٩٩٨محمود،(

  

  : أسباب مشكالت المراهقة

 في أي مرحلة من مراحل العمر نوع من التوتر العصبي، فالتكيف            يصاحب التكيف 

يحتاج إلى تعديل في عادات واتجاهات الفرد، فقد يجد المراهق أن العادات التي اعتـاد               

فيسعى المراهق إلى تبنـي عـادات       . عليها في فترة الطفولة، أصبحت ال تناسبه اآلن       

وترات عـصبية، تجعـل مرحلـة       جديدة تتالءم مع وضعه الحالي، ويمر خالل ذلك بت        

المراهقة بمثابة أزمة بالنسبة للمراهق والمجتمع المحيط به، خاصة في بدايتها، ثم تخف             

حدة هذه األزمة تدريجياً إلى أن يصل المراهق السوي في نهايتها إلى درجة كافية من               

 االتزان االنفعالي، وتنشأ هذه األزمة من تضافر عوامل جـسمية ونفـسية واجتماعيـة    
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. مختلفة، تخلق في نفس المراهق مجموعة من الصراعات التي تزيد من توتره وقلقـة             

  :ومن هذه العوامل ما يلي

 التغيرات الجسمية والفسيولوجية السريعة المفاجئة في شكل المراهـق وحجمـة            -١

  .ومظهره وحركته ورغبته الزائدة في األكل

لـه الكثيـر مـن الحيـرة         ظهور مجموعة من الدوافع الجديدة والغريبة تسبب         -٢

واالرتباك، فالمراهق يرغب في االستقالل وفي تحقيق ذاته، وهي دوافـع قـد             

  .تالقي رفض من قبل األسرة والمجتمع مما قد يسبب له صراعات نفسية شتى

 اضطرار المراهق إلى التخلي عن كثير مما اكتسبه من عادات واتجاهات، وإلى             -٣

  .  تعلم أدوار جديدة مختلفة

وقف الكبار وأسلوب معاملتهم له، وما يحيطونه به من قيود يراها تعسفية أو ال           م -٤

معنى لها، فإن تصرف كاألطفال سخروا منه، وإن تصرف كالكبـار ضـحكوا        

عليه، وإن اقترب من جماعة الكبار أعرضوا عنه، وإن ارتـد عـن جماعـة               

غار، كل ذلك يجعله يشعر أنه غريب عـن عـالم الـص   . الصغار لم يرحبوا به   

  . دخيل على عالم الكبار

  

اسـتعداده  : ويتوقف نوع استجابة المراهق لهذه األزمة على عـدة عوامـل، منهـا            

فمنهم من يجتاز   . الفطري ونوع تربيته في الطفولة، وما واجهه من صدمات في حياته          

األزمة بسالم ويستجيب لها استجابة واقعية موفقة، ومنهم من يظل في حيـرة وتـردد               

ون من اآلخرين، ومنهم من يلجأ للعدوان واالنسحاب ليخفف عن نفسه التوتر            يلتمس الع 

؛ ٢٣٧:١٩٨١الفخري وآخـرون،    (والقلق، ومنهم من ينحرف فيلجأ للجريمة واإلدمان        

  ).٥٣٢-٥٢٩:١٩٩٣راجح، 

  

إن مشكالت المراهقة متعددة بتعدد جوانب الحياة بحيث يصعب حصرها، لذا يلجـأ             

المجال النفسي، المجـال    : ي مجاالت أو فئات متسعة، مثل     المتخصصون إلى تصنيفها ف   
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 إلخ، ومع أن هذا     …االجتماعي، المجال المدرسي، المجال الصحي، المجال االقتصادي      

التصنيف يسهل الدراسة،إال أنه عند تناول المشكالت قد يغفل حقيقة هامة، وهي أنه ال              

نفصالً عن المجاالت األخرى،    يوجد مجال من هذه المجاالت يمكن اعتباره منفرداً أو م         

فتعقد السلوك البشري يحول دون النظر إلى أي مشكلة قائمة بذاتها، ومنعزلة عن بقيـة      

المشكالت، فحياة الفرد كُلٌّ ال يتجزأ، وكل مجال من هذه المجـاالت يتـأثر بـاآلخر،                

  .فالمشكالت المدرسية تتأثر بالمشكالت النفسية واالقتصادية وغير ذلك، وهكذا

 أن تصنيف هذه المشكالت في مجاالت يساعد على فهم المشكالت بشكل عام في              إال

مجموعات كبيرة تمثل ظاهرة عامة يمكن تناولها باألساليب اإلحـصائية فـي مجـال              

  ).٣٧٨-٣٧٧:١٩٩٤معوض، (البحوث العلمية 

لذلك رأت الباحثة اختيار بعض المشكالت العامة والبارزة في مرحلة المراهقة، وتم            

المجال االجتماعي، المجال النفـسي،     (ف هذه المشكالت في ثالثة مجاالت رئيسة        تصي

وذلـك  . حيث ارتبطت هذه المشكالت بأهداف الدراسة وتـساؤالتها       ). المجال الدراسي 

  :بالشكل اآلتي

  

  :مشكالت المراهقة االجتماعية

  :مشكلة العالقة مع األسرة: أوالً

اع دائم مع والديه، وإنه يتمرد علـى        يرى علماء النفس أن المراهق يعيش في صر       

جميع أوامر الوالدين ويبدي اعتراضه في صورة مختلفة تتضح غالبـاً فـي المكـابرة               

وتتمثل المشكالت األسرية فـي نمـط العالقـات         ). ٤٣٩:١٩٩٨الزعبالوي،  (والعناد  

م، القائمة في األسرة واالتجاهات الوالدية في معاملة المراهقين، ومدى تفهمهم لحاجـاته           

ونظرة المراهقين إلى السلطة الوالدية على أنها قوة تعمل ضدهم، أو سلطة تسعى لحل              

فالمراهق يرغب في االستقالل واالنطالق، فهو يود أن يعتمد على نفسه في            . مشكالتهم

تنظيم وقته واتخاذ قراراته، فالمراهقون يرون أن نصائح والديهم تدخل فـي شـؤونهم              
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كالت أسرية عديدة، ومن أكثر المشكالت التي يعاني منهـا          الخاصة، وبذلك قد تنشأ مش    

  :المراهقون في األسرة ما يلي

  . رغبة المراهق أن تكون أوضاع أسرته أفضل مما هي عليه-١

  . ال يستطيع المراهق المذاكرة في المنزل لعدم توفر بيئة مناسبة-٢

  . يخجل المراهقون من مناقشة آبائهم في مشكالتهم الخاصة-٣

  . تتفق آراء المراهقين مع آراء والديهم ال-٤

عقـل،  ( يشعر المراهقون أن والديهم يحدون من حريتهم في معظم األمور            -٥

٣٧٢-٣٧١:١٩٩٧.(  

  

من الواضح أن الحياة األسرية تلعب دوراً كبيراً في حياة المراهق واتزانه، فالمنزل             

ر باالطمئنان والثقـة    الذي يسوده الحب والعطف والهدوء والثبات، يجعل المراهق يشع        

بالنفس، بعكس الجو المنزلي المشحون بالنزاعات واضطراب العالقات بين أفراده، فهو           

  ). ١٦٢:١٩٩٨الزعبالوي، (يخلق شخصاً مضطرباً في سلوكه غير قادر على التكيف 

  

ويعزز التفاهم المشترك بين المراهقين ووالديهم العالقة بينهم، فالكثير من مـشكالت            

ن مع آبائهم تنشأ بسبب عدم فهم وجهات النظر المختلفة، فالحـديث المـشترك         المراهقي

واالتصال غير اللفظي، وتعبيرات الوجه تعبر في كثير من األحيان عن مظاهر السلوك             

في ) Schmuchسمك  (وأشار  . من تقبل أو رفض لآلراء التي يبديها كل طرف لآلخر         

يقوله األبناء جاء على رأس المـشكالت       أن عدم إنصات اآلباء لما يود أن         ١٩٦٥بحثه  

وتجد المراهقات صعوبة في التحدث مع أمهاتهن عن أمور         . التي يعاني منها المراهقون   

الزواج وسوء السلوك، في حين يصعب على المراهقين التحدث مع آبائهم عن الفـشل              

ـ           . واإلخفاق وسوء السلوك   ن لهذا يالحظ أن احترام السرية من األمور التي تـشغل ذه

المراهق، فالوالدان الذان يتتبعان أخبار أبنائهم بفضول شديد يعرضونهم للحرج وجرح           

  ).٤٠٠:١٩٩٤معوض، (الكبرياء، ألن هذا يتعارض مع ما ينشدونه من السرية 
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 أن العالقـة الجيـدة بـين األب    ١٩٦٣  Farber & Jenne)فاربر وجين (ورأى 

زوجة فيها بعالقة جيدة واتصال طيب      والمراهق توجد في األسر التي يحظى الزوج وال       

فيما بينهما، إذ يكونان متفقين على القيم العائلية التـي تتحـدد علـى أساسـها األدوار                 

  ).٢٤٩:١٩٨٩قشقوش،(المتوقعة لكل منهما اتجاه اآلخر

   

أنـواع  ) ١٤٤-١٤١:١٩٨٢ ؛ حسين وآخـرون،      ١٧٩-١٧٥:١٩٨٦زيدان،  (حدد  

  :ياألسر وأثرها على المراهق وهي كاآلت

  : األسرة النابذة-١

وهي األسرة التي يكون فيها االبن منبوذاً وغير مرغوب فيه، سواء من قبل األب أو               

من قبل األم أو من كليهما، فالمراهق في هذه األسرة يتلقى القليل من العناية واالهتمام،               

ـ    . وقد يسيطر الوالدان على المراهق ويظهر أحياناً حقدهما عليه         ي ويشعر الوالـدان ف

. بعض الحاالت باإلثم من كرههما البنهما، فيظهران الحب الشديد له، والمحافظة عليه           

عدم نـضجهما   : وهناك أسباب كثيرة تدفع الوالدان إلى نبذ ابنهما، ولكن أكثرها شيوعاً          

وهذا النوع من األسر له آثار خطيرة على        . انفعالياً، وتكيفهم السيئ مع الحياة الزوجية     

هو ال يشعر باألمن في منزله، وال يستطيع إشباع حاجاته، وقد يكون            سلوك المراهق، ف  

المراهق غير اجتماعي، وقد تظهر عليه بعض السلوكيات السيئة كالعدوانية، والكـذب،          

  .والسرقة والشرود، والقسوة

  

  : األسرة القابلة الراضية-٢

 منزلـة   هذا النوع من األسر ترضى عن المراهق وترغب فيه، فالمراهق يحتل فيها           

وقد دلت البحوث على أن األبوين      . هامة، وينمو في جو من الحب والعواطف الصادقة       

اللذين يتقبالن المراهق ويرغبان فيه يكونان قد نشأ في بيوت يسودها الحب والمعاملـة              

  .الحسنة
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  ):األوتوقراطية( األسرة المستبدة -٣

يع األوقات، وفي جميع    وهي األسرة التي يسيطر فيها الوالدان على المراهق في جم         

ويتحكمان في جميع   . مراحل النمو وينوبان عنه في القيام بما يجب عليه أن يقوم هو به            

أموره، وقد يهتم الوالدان بابنهما ويحبانه، ولكنهما يخضعانه دائماً لهما، ألنهما يعتقدان            

تباك، فالمراهقون في هذا النوع من األسر يشعرون بالنقص واالر        . أن ذلك من مصلحته   

  .ويسهل انقيادهم إلى االنحراف من قبل رفاق السوء

  

  : األسرة المسرفة في المحافظة على المراهق-٤

الوالدان في هذه األسرة يوليان ابنهما اهتماماً كبيراً، ويبالغان في العناية به وإظهار             

وال يرغبان في تقبل التغيرات التي يـأتي بهـا          . الحب له، ويسرفان في التساهل معه     

نموه، فيحاوالن أن يبقياه من وجهة نظرهما االنفعالية في مرحلة أدنى من المرحلة التي              

. فإذا أصبح في مرحلة المراهقة يظـالن يعامالنـه كـصبي صـغير            . يبلغها في نموه  

فالمراهقون الذين يسرف والداهم في المحافظة عليهم يصعب عليهم النجاح في مستقبل            

كما أن المراهـق الـذي      . قة بأنفسهم، وضبط انفعاالتهم   وذلك ألنهم تعوزهم الث   . حياتهم

يتربى في هذا النوع من األسر يميل إلى االنطواء والتنصل من المسؤولية والخوف من              

  .التقدم

  

  : األسرة الديموقراطية-٥

يعترف الوالدان الديموقراطيان بأن أبناءهم أشخاص يختلف بعضهم عن بعـض وأن      

 العمر يتمكن فيها من تحمل المسؤولية، فالوالدان يحبان         كالً منهم ينمو نحو مرحلة من     

فاالبن فـي هـذه األسـرة       . أبناءهم حباً كبيراً، ولكنهما ينظران لهما نظرة موضوعية       

وال ينتظر أن يكـون     . مطالب ببعض الواجبات بانتظام، وباتخاذ بعض القرارات بنفسه       

م تتم معالجتـه بالمناقـشة      موضع انتباه دائم وعناية مستمرة، وإذا حدث اصطدام بينه        

الصريحة، وبروح التعاون والصداقة، ويعاقب األبناء عندما يسيئون التصرف، ويتمتع          
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المراهق الذي ينشأ في هذه البيئة المنزلية بحظ وافر من التكيف، حيث يوفر له والـداه                

  .الفرص الجيدة لتكوين العادات االنفعالية واالجتماعية التي تفيده في حياته

  

  :ما يرغب المراهق فيه من والديه في اآلتي) ٢٣٤-٢٣٣:١٩٩٤الجسماني،  (حدد

  . أن يكون والداه موضع ثقته-١

  . أن يفصحا له ويعبرا عن مدى ثقتهما به-٢

 أن يمنحاه فرصة للتصرف ضمن الحدود المعقولة، وأن يتوصـل إلـى اتخـاذ               -٣

  .قرارات خاصة به نابعة من أفكاره

  .ته أال يتدخال في خصوصيا-٤

  . أن تتفق تصرفات والديه مع ما يقوالنه، ألنه يعتبرهما قدوة له-٥

 يرفض المراهق نظرة الشك والريبة من والديه له، فهو يرغب أن تكون لديهما              -٦

  .نظرة إيجابية نحوه

 يطمح المراهق وهو مع أسرته إلى االختالء بنفسه، ويميل أحياناً إلى العزلـة،              -٧

  .من أفراد أسرته أن يتدخل في شؤونه الخاصة بهوهو بهذا ال يريد أحداً 

مما سبق نالحظ أن الكثير من المشكالت النفسية واالجتماعية التـي يعـاني منهـا               

المراهق قد ترجع للجو المنزلي الذي يعيش فيه، لذلك على المختصين االهتمـام بهـذا               

  .الجانب للمحافظة على صحة المراهق النفسية

  

  :مع الرفاقمشكلة العالقة : ثانياً

تلعب جماعة الرفاق دوراً هاماً في تكيف المراهق وإعداده للحياة، كما أن لها تأثيراً              

واضحاً على سلوكه وآرائه، فالمراهق في هذه المرحلة يبذل جهداً كبيراً لالستقالل عن             

إال أنه في نفس الوقت يخشى من هـذا االسـتقالل الـذي             . البيت واالعتماد على ذاته   

وخالل ذلك الصراع بين الحاجة إلـى       . األمن الذي اعتاد عليه في طفولته     سيحرمه من   
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االستقالل والحاجة إلى األمن، يجد المراهق األمن الذي ينشده والقدرة على االسـتقالل             

  ). ٢٥٢:١٩٨١الفخري وآخرون، (في جماعة الرفاق التي ينضم إليها ويخضع لها 

وهي تختلف عن جماعة اللعب فـي       ) الشلة: (ويطلق على جماعات المراهقين كلمة    

ولكن الشلة التي تبـدأ فـي    . المرحلة السابقة التي كانت تتميز بأنها تتكون من الجنسين        

فاألوالد يكونون شـلالً خاصـة بهـم،    . مرحلة البلوغ فإنها تتكون من جنس واحد فقط      

وتتميز جماعات المراهقين بالتنظيم، وتتكـون شـلل األوالد بـسهولة           . وكذلك البنات 

وتلقائية، في حين أن البنات يحتجن لبعض المساعدة، ولكن عندما تتكون شلتهن فإنهـا              

  ).٥٠٢:١٩٨٩منصور، وآخرون، ( تستمر

ويرتبط المراهق بالشلة ارتباطاً قوياً، فيسعى إليها ويكافح في سبيل تثبيـت مكانتـه              

طفتـه ووالئـه،    بها، ويتبنى قيمها ومعاييرها وُمثلها السلوكية ويتجه إليها بوجدانه وعا         

فالمراهق يشعر في داخل الشلة بالتشابه مع رفاقه وبوحدة األهداف والمـشاعر، كمـا              

يشعر في نفس الوقت بأن هناك مسافة كبيرة تفصل بينه وبين الكبار في معظم األحيان               

  ).١٧٣:١٩٩٨الزعبالوي، (

فإبرسـون  (وأشارت نتائج الدراسات إلى أهمية األصدقاء فـي حيـاة المـراهقين             

Epperson (             يرى أن الصديق يحتل مرتبة لدى المراهق تلي مرتبة الوالـدين، لـذلك

يحرص المراهق على كسب رضاء األصدقاء وتقبل ما يـصدر مـنهم مـن أفعـال                

أن الوالدين واألصدقاء يحتلـون نفـس       ) Colemanكولمان  (وتصرفات، كما أوضح    

  .)٤١٠-٤٠٩:١٩٩٤معوض، (المستوى من األهمية لدى المراهقين 

: وتختلف طبيعة العالقة مع الرفاق عن العالقة مع األسرة وذلك من جهتين أساسيتين            

أولهما أن العالقة األسرية مفروضة ودائمة وليست اختيارية، في حين أن العالقة مـع              

الرفاق يختارها المراهق بنفسه كما أنها قابلة للتغيير، وثانيهما أن الصداقة توسع الخبرة             

قة ال تساعد عليها في الغالب العالقات األسرية، وذلك ألن الصداقة           لدى المراهق بطري  

تعرض المراهق ألنماط جديدة من السلوك، كما تتيح له الفرصة للقيام بـأدوار جديـدة               

  ).٢٢٠:١٩٨٩إسماعيل، (
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يتوحد المراهق مع جماعة الرفاق، ويكره أن يكون مختلفاً عن اآلخرين سواء فـي              

وعندما يمانع الوالدان أن يساير ابنهما جماعـة        . يقة حديثه ملبسه أو في عاداته أو طر     

الرفاق فإن ذلك قد يؤدي إلى حرمانه من شعبيته وإلى إذالله بين رفاقه فقد يكره والديه                

  ).٥٠٥:١٩٨٩منصور وآخرون، (ألنهما ال يستطيعان أن يفهماه أو يشعرا بحاجاته 

المراهق، فهي تتيح لـه إمكانيـة       تؤدي جماعة الرفاق دوراً له أهمية بالغة في حياة          

العثور على دور يقوم به، وتساعده في هذه الفترة على التحرر أو االستقالل إلى حد ما                

عن األسرة، كما أنها تكسبه المهارات والصفات االجتماعية الضرورية للمشاركة فـي            

  ).٢٦٦-٢٦٥:١٩٨٩قشقوش، (حياة الجماعة 

  

  :عيةدور جماعة الرفاق في التنشئة االجتما

دور جماعة الرفاق التي تتـسم بالـسواء فـي          ) ٤١٤-٤١٢:١٩٩٤معوض،  (حدد  

  :التنشئة االجتماعية في اآلتي

 تأثير جماعة الرفاق أقوى من تأثير الوالدين والراشدين، فالمراهق أكثر مسايرة            -١

لمعايير هذه الجماعة عن األسرة والمدرسة، فهو يتعامل مع أعـضاء جماعـة             

د متجانسين معه، يندمج معهم في الحياة االجتماعية، ويعبـر          األصدقاء مع أفرا  

عن انفعاالته تعبيراً حراً دون قيود، في حين أن تعامله مع الكبار يسوده العطف              

  .من قبل الكبار له، وخضوع المراهق لهم بهدف كسب رضاهم

 شعور المراهق بالتحرر من قيود األسرة، وسلطة المدرسة بانتمائـه لجماعـة             -٢

  .اق يساعده على نمو شخصيته واستقاللهالرف

 يؤثر المراهقون في بعضهم البعض، أكثر من تأثير نصائح الكبار وإرشـادهم،             -٣

وذلك ألنهم يفهمون بعضهم البعض، فمشكالتهم في الغالب واحـدة، وميـولهم            

  .واحدة، وتجاربهم من نوع واحد

ه والمتعة، وتمـضية     وجود المراهقين في جماعة واحدة وسيلة من وسائل الترفي         -٤

  .أوقات الفراغ
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 تتيح هذه الجماعات ألعضائها فرص اكتساب األدوار واالتجاهات االجتماعيـة           -٥

  .القيادة، والتبعية: المناسبة، والعادات االجتماعية الجيدة، مثل

 تقي جماعة األقران أعضاءها من أساليب السلوك المتطرف أو المنحرف، وتقلل            -٦

وتدربهم على التخلي عن مطـالبهم الخاصـة فـي حـال            من نوازع األنانية،    

  .تعارضها مع مطالب الجماعة

 يمكن لجماعة األقران تناول الموضوعات الغير مقبولـة اجتماعيـاً، والتـي ال              -٧

تستطيع األسرة أو المدرسة الخوض فيها لتعارضها مع القيم والتقاليد السائدة في   

ة، فتسد جوانب النقص والقصور في      المجتمع، فتتولى جماعة األقران هذه المهم     

مثل هذه الموضوعات بغض النظر عن صحة وسالمة القيام بهذا الدور أو عدم             

  .صحته

 تتيح جماعة األقران ألعضاءها االطالع على كل ما هو جديد أو مستحدث مثل              -٨

التغيرات الجديدة، والموضات، واالتجاهات األدبية والفنية، بعيداً عن معارضة         

وهذا يثري فكر أعضاء الجماعة ويوسع آفـاق        . و رفضهم لما هو جديد    الكبار أ 

  .المعرفة لديهم، وينمي خبراتهم واهتماماتهم

وفي هذا تعزيز   ". هوية الجماعة " تزود جماعة األقران أعضاءها بما يطلق عليه         -٩

  .وتقوية إلحساس المراهق بذاته وهويته من خالل انتمائه لهذه الجماعة

عالقة مع الرفاق عندما ندرك ما للصحبة من أثر كبير على سلوك             وتظهر مشكلة ال  

فالصديق يوثر في سلوك صاحبه ويقتبس ما عنده، ومن ثم يتبادلون الخبرات            . المراهق

المرء على دين خليله، فلينظر أحـدكم       :"قال الرسول صلى اهللا عليه وسلم     . واالهتمامات

  .أخرجه الترمذي" من يخالل

متفـق  " المرء مع من أحب   : "لسالم مبيناً أهمية الصداقة وأثرها    وقال عليه الصالة وا   

كما أشارت نتائج الدراسة التي قام بها كلٌّ من         ).٢٤٦:١٩٩٧الناصر وآخرون،   . (عليه

أن تأثير جماعـة   Dornbusch &Laird & Crosnoe)  اليرد وكروسنو ودرنبسش(

لمراهق معهـم، كمـا أن      الرفاق على المراهقين تنبع من الوقت الطويل الذي يقضيه ا         
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بعض األبحاث أثبتت أن قضاء المراهقين فترة طويلة مع والديهم يجعلهم أقل عرضـة              

فالمراهق عندما ينضم ). Dornbusch et al.1999:283(لتأثير الرفاق السلبي عليهم 

لجماعة معينة فإنه يكون على نهجها وطريقتها، يتحد معها فـي أفكـاره وسـلوكياته               

صداقة التي تبنى على أسس سليمة، يكون أثرها متيناً قويـاً فـي حيـاة               وال. وأخالقيته

المراهق، بعكس الصداقة السيئة التي لها أثر خطير قد يسفر عن انحـراف المراهـق،               

-٢٤٦:١٩٩٧الناصـر وآخـرون،     (وتبنيه لقيم دخيلة على عقيدته، وعاداته وتقاليده        

 والحد من العالقات الغير سـوية       لذلك ال بد من االهتمام بصداقات المراهقين،      ). ٢٤٨

  .التي تنتشر من خاللها مشكالت االنحراف، والخروج عن القيم والعادات

  

  :مشكلة التمرد على السلطة: ثالثاً

يظهر على الطفل خالل فترة الطفولة ميل لمقاومة الـسلطة يـصاحبه رغبـة فـي                

حيث يسعى المراهق إلى    االستقالل، إال أن هذا الميل يزداد حدة أثناء مرحلة المراهقة،           

مقاومة كل ألوان السلطة، وحين يكتشف أن محاوالته تبوء بالفشل يزداد عناده وتحديه،             

). ٢٩٤:١٩٩٩صـادق وآخـرون،     (وقد يصدر عنه ما يمكن أن يسمى بسوء السلوك          

وللتمرد صور مختلفة تبدو في اتجاهات المراهق نحو السلطة الضاغطة، فالتمرد قـد             

اً، كالتمرد على تقاليد األسرة وأخالقياتها وعقيدتها، أو قد يبدو فـي            يكون سافراً صريح  

كما يمتد تمرد المراهق إلى     . شكل مخالفات صغيرة في هندامه أو تمضية أوقات فراغه        

؛ ٥٠٣:١٩٨٩منصور وآخرون،   ( المدرسة والمجتمع والدين والتقاليد والنظم السياسية       

  ). ٥٣٠:١٩٩٣راجح، 

لطة الوالدية واضحة، فالمراهق يتطلع إلى أن يجد نفسه في          وثورة المراهق ضد الس   

عالم آخر خارج البيئة المنزلية، فهو يرنو إلى عالم مليء باألصدقاء، ملـيء بالحريـة              

واالستقالل والتحرر من التبعية وهو إذ يتطلع إلى ذلك، يرى والديه ومدرسيه عقبة في              

  ).١٧٦:١٩٩٨الزعبالوي، (سبيل تحقيق تطلعاته 
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جه عام في هذه الفترة من النمو يقل تقدير المـراهقين لـسلطة والـديهم، إال أن                  بو

 أن المراهق   ١٩٦٩) أوفر(تقديرهم للسلطة من غير الوالدين يقل بنسبة أكبر، فقد الحظ           

  ).٢٢٠:١٩٨٩إسماعيل، (ينتقد مدرسيه أكثر مما ينتقد والديه 

ياتها المختلفة في الثـورة،     وتتجلى مظاهر التمرد على السلطة ومقاومتها على مستو       

والتمرد، واالحتجاج، والغضب، والتهديد، والهرب من المنزل، أو محاولة إيجاد عمـل            

وهـذه المظـاهر    . وترك األسرة، وتكون الفتيات أقل مقاومة من األوالد لتقاليد األسرة         

السلوكية ليست عامة أو دائمة، فهي تحدث في الحاالت التي تضطرب فيها الحياة فـي               

لمنزل، أو في حالة استخدام الشدة والعنف، أو التدخل المباشر في الـشؤون الخاصـة               ا

بالمراهق بأسلوب ال يتناسب مع مستوى نموه، أو معارضة ميوله ورغباته حيث يشعره  

  ).١٧٦:١٩٩٨الزعبالوي، (ذلك بعدم االهتمام به 

ى أنهـا فتـرة     عارض علم النفس الحديث االتجاه القديم الذي ينظر إلى المراهقة عل          

ثورة وتمرد موجهة نحو السلطة، حيث ينظر علم النفس الحديث إلى مظـاهر التمـرد               

على أنها مظاهر عارضة، تنشأ نتيجة لجهل الوالدين والمـربين باألسـاليب التربويـة              

الصحيحة، وعدم فهم طبيعة المرحلة التي يمرون بها، فيحيطون المراهق بالقيود التـي             

خاصة وأن االستقالل والحرية مطالب     .  إلى االستقالل والحرية   تحول بينه وبين تطلعه   

ومرحلة المراهقة وما يصاحبها من تغيرات هي عبـارة         . أساسية تتطلبها هذه المرحلة   

عن تفاعل مجموعة من العوامل، وهي العامل االنفعالي الذي يبدو واضحاً في عنـف              

ت أسبابه نفسية خالصة، بل يدخل      انفعاالت المراهق وحدتها، هذا االندفاع االنفعالي ليس      

ضمنها ما للتغيرات الجسمية من آثار على هذه االنفعاالت، فإحساس المراهـق بنمـو              

جسمه يشعره بالحياء والخجل من هذا النمو السريع والمفاجئ، وباإلضافة إلـى هـذا              

 العامل الجسمي الذي يؤثر في نفسية المراهق، هناك العوامل النفسية ذاتها التي تظهـر             

في تطلع المراهق نحو التحرر واالستقالل وثورته لتحقيق هذا التطلع بكافـة الطـرق              

واألساليب، فهو لم يعد يخضع تماماً لقيود البيئة وتعاليمها أو أحكام المجتمـع وقيمـه               

ويـشعر المراهـق بـأن      . الخلقية واالجتماعية، بل أصبح يناقش ويزن األمور بتفكيره       
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 تقدر موقفه وال تحس بإحساسه، لـذا فهـو يـسعى ألن     األسرة والمدرسة والمجتمع ال   

  ).٣٨٠-٣٧٨:١٩٩٤معوض، (يؤكده بنفسه بثورته وعناده وتمرده 

مما سبق نالحظ أن مشكلة التمرد على السلطة مشكلة طبيعية وعارضة في مرحلـة              

 المراهقة، ولكنها تتطلب فهماً وإدراكاً من قبل القائمين على المراهقين في كيفية التعامل            

  .معها، حتى ال تتطور وتصبح عرضاً دائماً في الشخصية عند الكبر

  

  :مشكالت المراهقة النفسية

  :الخوف في المراهقة: أوالً

توقع الخطر أو حدوث شيء غير سار، أو استجابات انفعاليـة           : ُيعرف الخوف بأنه  

ف وعر). ٥٣٣:١٩٨٦مسن وآخرون،   (محددة يستجيب بها الفرد متوقعاً خطراً حقيقياً        

حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر الفرد بها في بعض المواقـف،           "القوصي الخوف بأنه    

انفعال "، أما الخولي فقد عرف الخوف بأنه  "ويسلك بها سلوكاً يبعده عن مصادر الضرر      

تثيره المواقف الخطرة أو المنذرة بالخطر التي يصعب على المرء مواجهتها، وتصحب            

ومـن التعـاريف    ". تلفة كما يصحبه النزوع إلى الهـرب      الخوف اضطرابات بدنية مخ   

عبارة عن انفعال يمثل إحدى جوانب الشخصية وهو من أهم          : السابقة يتضح أن الخوف   

االنفعاالت التي تحرك السلوك اإلنساني، والخوف ظاهرة طبيعية وسوية وال تدل على            

شخصية، إذا ما   أي مرض نفسي أو على مشكلة تتطلب حالً، أو على أي انحراف في ال             

كانت األسباب التي يبديها الشخص للخوف معقولة، وطالما أن مقدار الخوف الذي يبديه             

يتناسب مع حجم المثير للخوف، ولكن إذا كان الخوف مبالغاً فيه أو ليس له ما يبرره،                

فيطلق عليه في هذه الحالة مسمى القلق، فكل ما يهدد الفرد سواء كان حقيقياً أو متخيالً                

بأنه عـرض   : ويعرف علماء النفس القلق   ). ٩:١٩٩٣:١١الحماد،  (عث على الخوف    يب

نفسي غير سوي يصيب الشخصية التي تعاني من المخاوف الغامـضة لمـدة طويلـة               

والقلق يتطلب عالجاً من قبل المختصين حتى ال يتحول إلـى عـرض             . وبشكل عنيف 

اللها التمييز بـين    وهناك فروق يمكن من خ    ). ٩٢:أسعد،ب ت (نفسي خطير ومستمر    
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الخوف والقلق، فالخوف مصدره محدد، أما القلق فمصدره غير محـدد، الخـوف إذا              

ُحددت أسبابه يمكن زواله بزوال أسبابه، أما القلق فمستمر، الخوف له مالمح ظـاهرة،         

خوف طبيعـي مـن     : أما القلق فمالمحه خافية وبذلك نستطيع أن نحدد نوعين للخوف         

 يدفع الفرد إلى الحذر والحيطة من هذه األشياء، وهذا النوع مـن             األشياء الضارة الذي  

فهـو  : الخوف ال يسبب أية مشاكل ألنه يرتبط بأسباب يزول بزوالها، أما النوع الثاني            

الخوف غير الطبيعي، وهو الخوف المتكرر الوقوع من األشياء الضارة أو الغريبة إلى             

  .جالحد الذي يجعله مشكلة تحتاج إلى تأمل وعال

وللخوف مظاهر تدل عليه، فهو نمط من السلوك االنفعالي يتميز بمشاعر قوية ذات             

طبيعة غير سارة، مصحوبة ببعض المظاهر الفسيولوجية والسلوكية، وتتمثل المظـاهر        

الفسيولوجية في تغيرات فسيولوجية تنشأ عنها أحاسيس مختلفة يشعر بها اإلنـسان، أو             

خوف  كسرعة خفقان القلب، واإلحساس بالهبوط في        تظهر على مالمحه عند شعوره بال     

المعدة، واإلحساس بألم في المعدة، والرعشة، وتصبب العرق البارد، واإلحساس بتقلص      

أما المظـاهر الـسلوكية فتتمثـل فـي         . المعدة، والشعور بالضعف واإلغماء، والقيء    

لحـديث،  اضطراب شخصية الفرد الذي يبدو في ظهور بعض المشكالت كالتأتأة في ا           

التبول الالإرادي، الحركات العصبية، النوم المضطرب، االنكمـاش، الخجـل وعـدم            

الجرأة، توقع الشر، شدة الحرص، عدم القدرة على التفكير المستقل، إضـاعة الوقـت              

المظاهر ) ١٥:١٩٩٣الحماد،  (وقد أضاف   ). ١٨٩-١٨٦:عريفج، ب ت  (بسبب التردد   

ياناً إلى عدم القدرة على التركيز، كما قد يؤدي         العقلية للخوف فانفعال الخوف يؤدي أح     

  .إلى اضطراب الكالم، وعدم الكفاءة وتشوه اإلدراك، وضعف القدرة على التذكر

في بداية المراهقة تكون مخاوف المراهق شبيهة بمخاوف األطفال كـالخوف مـن             

اء التي  األشباح والظالم والعفاريت، ولكن من خالل التجربة يعرف أن الكثير من األشي           

كانت مصدر خوف له في الماضي ليست بهذا القدر من الخطر أو الـضرر، ونتيجـة                

لذلك فإن الكثير من مخاوف الطفولة تزول، ويحل بدالً منها مخاوف جديدة، كـالخوف              

من الوحدة بالليل، ومن المواقف االجتماعية في حضرة الكثيـرين أو مـع الغربـاء،               
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؛ دسـوقي،   ١٨٦:١٩٩٧شـحيمي، (الدراسـية   ومخاوف مدرسية كالخوف من المواد      

١٨٥-١٨٣:١٩٧٩.(  

  

  :موضوعات الخوف في مرحلة المراهقة في اآلتي) ٣٥١:١٩٩٤معوض، (وحدد 

الخـوف مـن    : والتي تدور حول العمل المدرسي، مثل     :   المخاوف المدرسية   -١

سخرية وتأنيب المدرسين لعدم االستذكار وعدم التحصيل الجيد، والخوف مـن           

  . والرسوب والفشل الدراسياالمتحانات

الخـوف مـن المـرض واإلصـابات، والحـوادث          : مثل:   المخاوف الصحية   -٢

  .واإلعاقات، والموت

الخوف من الشجار والصراع الذي ينشأ بـين أفـراد          : مثل:   المخاوف العائلية   -٣

  .األسرة، والطالق الذي يؤدي إلى التفكك األسري

 والفقر، وتعرض األسرة النخفـاض فـي        البطالة: مثل:   المخاوف االقتصادية   -٤

  .مستواها المعيشي

وذلك عندما يرتكب المراهق إثماً أو خطيئة تشعره بالذنب،         :   المخاوف الخلقية   -٥

  .أو عندما ينزلق في أخطاء يتردى فيها مع رفاقه

خوف المراهق من عدم قدرته     : مثل:   مخاوف ذات صلة بالعالقات االجتماعية      -٦

  . اجتماعية ناجحة مع اآلخرينعلى تكوين عالقات

وهي مخاوف ناتجة عن حدوث البلوغ فـي هـذه المرحلـة            :   مخاوف جنسية   -٧

وخوف المراهق من نقد الكبار له وسخريتهم بسبب اختالل تناسـب أعـضاء             

  .جسمه، وتغير مالمحه، وميله الواضح نحو الجنس اآلخر

يعية لدى اإلنـسان، حيـث      وعموماً للخوف جانبه اإليجابي، فهو من االنفعاالت الطب       

الخوف : هاً لما يتعرض لحياته من خطر، مثل      يقوي إدراك الفرد لما حوله ويجعله متنب      

وهو مفيد في مجال التربية حيث يجنب الفرد الوقوع في الخطأ،           . من السيارة المسرعة  

ويساعد على ضبط النفس وكبح جماحها، والحد من انسياقها وراء النـزوات، وذلـك              
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فع إلـى   بسبب الخوف من العقاب القانوني، كما أن الخوف من اهللا سبحانه وتعالى يـد             

ولكن من جهة أخرى يظهر الجانب السلبي للخوف حيث         . طاعته والبعد عن المعاصي   

يلعب دوراً هاماً في اضطراب الشخصية، فهو انفعال ألـيم يـصاحبه مـشاعر عـدم                

االرتياح، كما أن الخوف يؤثر غالباً على الناحية الجسدية للفرد، حيث يستجيب الجـسم    

، وسرعة نبضات القلب، وجفاف الحلـق، والفـم،         في حالة الخوف بارتفاع ضغط الدم     

وشل الحركة، واآلم في المعدة، واآلم في الرأس، كما أن الخوف الشديد يعرقل تفكيـر               

العقل ويشوه اإلدراك، ويؤثر الخوف الشديد على الصحة الفرد النفسية فهو من أكثـر              

  ).١٦-١٥:١٩٣الحماد، (االنفعاالت المسببة لالكتئاب 

  

  :ل في المراهقةالخج: ثانياً

إن الخجل نمط حياة معين، يقترن في بعض األوضاع االجتماعية بضيق نشعر بـه              

فالخجول يعي تماماً اضطرابه وهو لديـه       . داخلياً وبانزعاج يمكن مالحظته من الخارج     

  ).١١:١٩٩٩اندريه، (الرغبة في المشاركة في المواقف االجتماعية التي يخشاها 

أحد الحاالت االنفعالية التـي قـد تـصاحب         "جل بأنه    الخ ١٩٥٦عرف فؤاد البهي    

) بيلكـونز (في حـين عرفـه      ". الخوف عندما يخشى الفرد الموقف الراهن المحيط به       

 بالميل نحو تجنب التفاعالت االجتماعية والفشل في المـشاركة فـي المواقـف              ١٩٧٧

 مـع   حالة من حاالت العجز عن التكيـف      "بأنه  ١٩٨١وعرفه فاخر عاقل    . االجتماعية

األول يكون فيها الخجل أزمـة      : ويرى فاخر أن للخجل مفهومين    ". المحيط االجتماعي 

: عارضة تحدث في وقت من األوقات وفي مناسبة من المناسبات، أما المفهوم الثـاني             

فهو أن يتحول الخجل إلى سمة من السمات الدائمة التي تتصف بها شخـصية الفـرد،                

 الحالة األولى أمر طبيعياً ما دام في حدود ال تؤثر           وتعتبر. وتؤثر في تصرفاته وأفكاره   

ولكنه في الحالة الثانيـة     . على السلوك العام، بل إن عدم توفره يعتبر شيئاً غير طبيعي          

البكر، (يعتبر أمراً غير طبيعي وال بد من عالجه، ألنه يعرقل تكيف الفرد مع المجتمع               

٧:١٤٠٦:٩.(  



  

  
  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية 

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الرابع

  

٧٤

قبلها المجتمع ولكن الزيـادة فـي الخجـل         والخجل المعتدل يعتبر صفة مرغوبة يت     

مـن األطفـال    % ٤٠والمبالغة فيه صفة يرفضها اآلخرون وقد أظهرت الدراسات أن          

والمراهقين يصفون أنفسهم بالخجل وبأنهم غير قادرين على عمـل اتـصال مرضـي              

الشعور بـالقلق وعـدم األمـن،       : ومقبول مع اآلخرين، وذلك يعود لعدة أسباب، منها       

االجتماعية الخاطئة، كالحماية الزائدة، والنقد، وعدم االهتمام، والتذبـذب فـي           والتنشئة  

شـيفر وملمـان،    (المعاملة والتهديد، واألمراض واإلعاقات الجسمية، وتلقيبهم بالخجل        

  ). ١٨٥:١٩٩٢؛ سمارة ونمر، ١٤٩-١٤٥:١٩٩٩

  

  :تصنيف الخجل

  :صنّف أيزنك وأيزنك الخجل االجتماعي إلى نوعين هما

وهو الميل للعزلة وعدم القـدرة علـى تكـوين عالقـات            : لخجل االنطوائي   ا  -١

اجتماعية، إال أن أفراد هذا النوع لديهم القدرة على العمل بشيء من الكفاءة مع              

  .الجماعة إذا اضطر لذلك

فالشخص الخجول من هذا النوع يكون غير قادر على العمل،        :   الخجل العصابي   -٢

 ويتصف هذا الشخص بالقلق الشديد والحـساسية        حتى لو توفرت لديه الرغبة،    

  ).١٧٤:١٩٩٤الطيب،(للذات والوحدة النفسية 

الخجل إلى  الخجل العلنـي الـذي يتميـز بـسهولة            ) ١١:١٩٩٩اندريه،  (وصنف  

والخجل الضمني أو الخاص الذي يالحظه الفرد الخجـول         . المالحظة من قبل اآلخرين   

  . دون أن يالحظه اآلخرون

  :مظاهر الخجل

  :ثالثة مظاهر للخجل وهي كاآلتي) ١٧٨-١٧٦:١٩٩٤الطيب، (حدد 

تظهر بعض األعراض الفسيولوجية لـدى الـشخص        :   المظاهر الفسيولوجية   -١

تـصبب العـرق،    : الخجول أثناء دخوله المواقف االجتماعية بصفة عامة، مثل       

  .ارتجاف الجسم، برودة األطراف، خفقان القلب، االحمرار، اإلحساس بالدوار



  

  
  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية 

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الرابع

  

٧٥

تظهر في شكل انطواء، أو خوف شديد من التحدث :   المظاهر السلوكية-٢

والكتابة واألكل أمام اآلخرين، صعوبة تكوين صداقات مع اآلخرين، وعدم 

القدرة على مقابلة الغرباء، وبطء في الحديث مع اآلخرين، والتزام الصمت 

  .وعدم إبداء الرأي والمشاركة مع اآلخرين

وهي مجموعة من المشاعر الذاتية السلبية لدى الـشخص         :   المظاهر المعرفية   -٣

  :الخجول أهمها  ما يلي

  .  الوعي المفرط بالذات واالهتمام الزائد بردود األفعال في الموقف-١

  .  المشاعر النفسية السلبية، كاالكتئاب، والقلق، واإلحساس بالوحدة النفسية-٢

  .  انخفاض تقدير الفرد لذاته ونقص ثقته بنفسه-٣

  .  الخوف من أن ُيقّيم الفرد بطريقة سلبية من قبل اآلخرين-٤

  وجود مجموعة من األفكار الخاطئة لدى الشخص الخجول، مثل فكرة أنـه              -٥

  .يجب أن ينال حب واستحسان جميع الناس وإال فلن يشعر بالراحة

  التفسيرات غير الواقعية للمواقف واألحداث، والتي تكون معلومات التوقـع            -٦

  .يها مبنية على مجرد مشاعر الفرد الداخليةف

  

  :الفرق بين الخجل والحياء

يرى محمد الغزالي أن الحياء عالمة صادقة على طبيعة اإلنسان، فهو يبـين مـدى               

أدبه وقيمه التي ينتمي إليها، فالشخص حين يحرج من فعل ما ال ينبغي، أو يتعـارض                

من الوقوع في المحظور، لذا فإن اهللا       مع قيمه فهو حي الضمير فالحياء يحمي اإلنسان         

سبحانه وتعالى وصى به المسلمين ألنه يجعل المرء يراقب خطواته فال يتعدى حـدود              

الدين اإلسالمي، فالحياء مطلوب ومرغوب فيه وال يتنافى مع ما يحبذ أن يتصف بـه               

  ).١٢-١١:١٤٠٦البكر، (اإلنسان 

رة مرضية تؤدي بالفرد إلـى      في حين أن الخجل الذي يتطلب عالجاً يظهر في صو         

الوحدة النفسية والخوف االجتماعي المزمن من كـل المواقـف االجتماعيـة سـواء،              
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المألوفة، أو غير المألوفة، والذي يعاني منه الفرد ضغوطاً نفسية وقلقاً شديدين، ويعوقه             

  ).١٧٥:١٩٩٤الطيب، (عن أداء عمله 

يد في مواجهة الجميع ما عـدا       والمراهق في بداية مرحلة المراهقة يشعر بخجل شد       

أصدقائه القريبين منه، وهو يريد أن يترك انطباعاً حسناً في نفوس اآلخـرين، ولكـن               

  ).١٨٥:١٩٧٩دسوقي، (تنقصه الثقة بنفسه لتحقيق ذلك 

وخجل المراهق طريقة يعبر فيها عن عدم قدرته على التكيف مع المواقف المختلفة،             

). ٥٥:١٩٩٧الناصـر وآخـرون،     (واجهة واقعه   وإحساس من قبله بأنه غير جدير بم      

وشعور المراهق بالخجل هو نتيجة مباشرة لطبيعة المرحلة التي يمر بها ومـا يطـرأ               

والخجل قد يتحول إلـى مـرض       . عليه من تغيرات جسمية واجتماعية وعقلية انفعالية      

اهـق  يتطلب عالجاً أو إلى مشكلة تحتاج لحل في حالة استفحاله، والحيلولة بـين المر             

  .وتكيفه مع المجتمع

  

  :مشكلة الغضب والعدوان: ثالثاً

مـسن وآخـرون،    " (استجابات يقصد بهـا إيـذاء اآلخـرين       "يُعرف العدوان بأنه    

كما قد ُعرف العدوان بأنه أي فعل أو سلوك يهدف إلـى الـضرر أو               ). ٥٢٢:١٩٨٦

ـ        ذه األذى وفي السلوك العدواني تهمل حقوق ورغبات اآلخـرين، ويـدل العـدوان به

والعدوان رد فعل غريزي يتهذب بالتعلم، وهو نـوع مـن           . الصورة على سوء التكيف   

العنف يسبب األلم لفرد آخر، أو التلف ألشياء تخص المعتدي أو تخص غيـره، وقـد                

 ).١٧-١٦:١٩٩٥الـدايل،   (يكون العدوان ألفاظاً عدوانية أو تعدياً جسدياً أو سـخرية           
بة التي تكمن وراء الرغبة في إلحاق األذى بالغير،         االستجا: وُعرف العدوان أيضاً بأنه   

وقـد قـسمها    . وهي سلوك غير سوي يهدف صاحبه للسيطرة على اآلخرين والتدمير         

إلى عدوان مباشر على األفراد أو على الذات، وعدوان غيـر مباشـر وهـو               ) فرويد(

  ).١٨٦:١٩٩٢سمارة ونمر،(االعتداء على الممتلكات الخاصة لشخص آخر 
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لمراهقة تعتبر من أهم المراحل التي يظهر فيها السلوك العدواني، حيث يكثر            مرحلة ا 

بين المراهقين، ويتمثل هذا السلوك في مظاهر كثيرة منهـا التهـريج فـي الفـصل،                

واالحتكاك بالمعلمين وعدم احترامهم، والعناد والتحـدي، وتخريـب أثـاث المدرسـة             

معلم، وعدم االنتظـام فـي الدراسـة،        والفصل، واإلهمال المتعمد لنصائح وتعليمات ال     

وفـي سـن المراهقـة      ). ١٨٣:١٩٨٢حسين وآخرون،   (ومقاطعة المعلم أثناء الشرح     

يستعمل المراهقون الوسائل المختلفة للتهجم الشفهي، وهذه تشمل الشتائم والتقليل مـن            

قدر اآلخرين وعبارات التهكم، ونشر اإلشـاعات واالنهمـاك بالوشـايات، والقـذف             

اء وتشويه السمعة، وتعد اإلشارة إلى محاسن شخص ثالث من الطرق اللفظيـة             واالفتر

؛ أسـعد،   ١٢١:١٩٩٠الحـافظ، (المستخدمة في التعبيـر عـن الغـضب والعـدوان           

٣٢٥:١٩٩٨ .(  

  

  :مظاهر العدوان

فالمراهق قد ينفس عن غضبه بالنشاط الحركي، فقد يمـشي          :  المظاهر الحركية  -١

يترك المنزل ويهيم على وجهه فـي الطرقـات، أو          في غرفته ذهاباً وإياباً، أو      

  .يشغل نفسه بعمل شاق يستنفذ طاقته االنفعالية العدوانية

إن من مظاهر النمو االنفعالي لدى المراهق أن يخفـف مـن            :  المظاهر اللفظية  -٢

سلوكه العدواني الحركي، وتتحول استجاباته إلى مظـاهر لفظيـة، كالوعيـد،            

  .والتهديد، والشتائم

قد يكظم المراهق غضبه فال يضرب أو يشتم، ولكن يظهر علـى            : تعبير الوجه  -٣

  .وجهه عالمات الغضب والعبوس، وذلك لكي تهدأ ثورته العدوانية الداخلية

فالمراهق قد يلقي باللوم على نفسه ألنه وضع نفسه في موقف تستثار فيه             :  اللوم -٤

 على مرحلـة متطـورة مـن        عدوانيته ويبدأ بتهذيب نفسه وتأنيبها، واللوم يدل      

  ).٢٨-٢٧:١٩٩٥الدايل، (النضج عند المراهق 
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من الصعب إرجاع سلوك المراهق العدواني لسبب واحد، بل ترجع في الغالب إلـى              

  :عوامل كثيرة متشابكة ومن هذه العوامل ما يلي

  الشعور بالخيبة االجتماعية، كالتأخر الدراسي، واإلخفاق في كـسب حـب             -١

  .اآلخرين

  .لمبالغة في تقييد الحرية، والتدخل في شؤونهم الخاصة  ا-٢

  .  الشعور بحب ذوي السلطة لغيره، وتفضيلهم عليه-٣

  .  التغير في السلطة الضابطة وعدم ثباتها-٤

  توتر الجو المنزلي الذي يعيش فيه المراهق، وذلك بسبب غضب الوالـدين            -٥

  .المتكرر ألتفه األسباب

خص مما يضعف قدراته على مواجهة بعـض          وجود نقص جسمي في الش      -٦

  ).٢٢٧-٢٢٦:١٩٨٦زيدان، (المواقف 

  :العوامل اآلتية)  ٢٧:١٩٩٥الدايل، (وأضاف 

فالمراهق يغضب إذا فشل في إصالح أي مقتنى من         :  الفشل في الوصول للهدف    -١

وقد يغضب عندما يحال بينـه وبـين مـا          . مقتنياته أو من مقتنيات الذين حوله     

ته تستثار عندما يعاق عن أي نشاط يريده، أو هدف يرغب في            فعدواني. يرغب

  .تحقيقه

يغضب المراهق عندما يتعرض لظلم مـن أسـرته، أو مـن            :  الظلم والحرمان  -٢

أصدقائه، أو مدرسيه، وكذلك عندما يرى الظلم يقع على أحد يهمـه أمـره، أو               

  . يحرم من بعض حقوقه

العوامل الطبيعية الخارجيـة، فعنـدما      يتأثر مزاج المراهق ب   :  العوامل الطبيعية  -٣

  .يقابل مثالً طقساً غير محبب له فإنه يغضب وتستثار عدوانيته

ولعل ما يؤكد أيضاً زيادة ظهور السلوك العدواني في مرحلة المراهقة، هو إفـراز              

هرمون التيسترون الذي تتصف به مرحلة المراهقة في بداية مرحلة البلوغ، حيث يكون      

  ).٢٦:١٩٩٥الدايل، (ياجاً وعدوانية من أي سن آخر المراهق أكثر ه
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فالعدوانية مشكلة تتطلب حالً من قبل اختصاصين، وذلك قبل استفحالها وتحولها سمة     

  .من سمات الشخصية عند الكبر

  

  :مشكلة االنطواء أو العزلة االجتماعية: رابعاً

رين، ويصل هـذا   الطفل في مرحلة المدرسة االبتدائية يكون لديه ميل لمصاحبة اآلخ         

الميل إلى قمته في نهاية فترة الطفولة المتأخرة، ويتراجع هذا الميل في بدايـة مرحلـة         

المراهقة، حيث يفقد الطفل ميله إلى رفاق اللعب، فينسحب من الجماعة ويقضي معظم             

وقته وحده، وإذا كانت له غرفة خاصة فإنه يغلقها على نفسه، وهذا االنـسحاب مـن                

 نزاع مع األصدقاء، وبالتالي انهيار لكثير من صدقات الطفولة، كمـا            الجماعة يصاحبه 

  ).٢٩٤:١٩٩٩صادق وآخرون (يحدث أيضاً انعزال مفاجئ وواضح عن نشاط األسرة 

ميل الفرد إلى أن يكون اهتمامه األول وميله األساسي بحياته          "ويعرف االنطواء بأنه    

عـدم المـشاركة    :  بالعزلـة  ويقصد). ٥٣٨:١٩٨٦مسن وآخرون،   " (الخاصة الداخلية 

  ).١٨٨:١٩٩٢سمارة ونمر، (باألنشطة االجتماعية المختلفة 

وترجع أسباب االنطواء في مرحلة المراهقة في الغالب إلى عوامل أسرية، منها عدم             

تفهم الوالدين لرغبات وحاجات المراهق، بل إهمالهما لتلك الحاجات نتيجـة التزمـت             

الوالدين تأثيراً كبيراً في انطواء المراهق، فهناك أسـر         الشديد في المنزل، وتؤثر ثقافة      

تعتبر مجاالت النشاط االجتماعي والفني والرياضي مضيعة للوقت، وعلى الطالـب أن            

  ).٥٧١-٥٧٠:األشول، ب ت(يحصل دروسه ويذاكر لينجح فقط 

ويعتبر االنطواء من الوسائل التي قد تساعد المراهق على التخلص من القلق الـذي              

يه في المواقف االجتماعية ولو مؤقتاً، حيث يبتعد عن المجتمـع بقـدر اإلمكـان،               يعان

فالمجتمع بالنسبة للمراهق قد يكون مليئاً بالعوامل المثيـرة لالضـطراب والتعاسـة،             

والمراهق يتخذ هذا   . واالستجابة المباشرة لذلك قد تكون بتجنب اآلخرين وإيثار االنفراد        

ي المواقف االجتماعية، فالمراهق المنزوي قد واجه صداً        األسلوب عندما يتكرر فشله ف    
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وإحباطاً مستمرين عند تعامله مع المجتمع، كما فشلت األساليب اإليجابية التي حاول أن             

  ).٢٤٨:١٩٨٩إسماعيل، (يستخدمها ليعيد التوافق واالنسجام بينه وبين المجتمع 

  

  :والعزلة االجتماعية إلىأسباب االنطواء ) ٢٦٨-٢٦٧:١٩٩٩شيفر وملمان، (وأرجع  

إن أحد أسباب العزلة هو الخوف مـن اآلخـرين، فعـن            :  الخوف من اآلخرين   -١

طريقه يتم تجنب مشاعر اآلخرين السالبة، كما أن الوالـدين الـذين يغـضبون              

باستمرار يجعلون أبناءهم يتجنبونهم حيث يرتبطون بأذهانهم على أنهم مـصدر           

  . للراحة واألمانلأللم لذلك يهربون للوحدة طلباً

فالمراهقون قد ال يعرفون طرق التحدث الجيدة، كما        :  قلة المهارات االجتماعية   -٢

ال يعرفون كيف يعبرون عن أنفسهم، فعلى الوالدين مساعدة أبنائهم منذ الطفولة            

على اكتساب المهارات االجتماعية وتعويـدهم علـى االخـتالط بـاآلخرين،            

  .اعيينومساعدتهم على أن يكونوا اجتم

إن رفض الوالدين ألصدقاء أبنائهم يؤدي إلى عرقلة        :  رفض الوالدين لألصدقاء   -٣

  .تكيف األبناء مع المجتمع، وبالتالي انطوائهم وعزلتهم االجتماعية

وقد يعبر االنطواء عن قصور في الشخصية إذا لم يعالج في وقت مبكر، حيث قـد                

يون االنطواء من أخطر أنـواع سـوء        يستعصي عالجه فيما بعد، ويعتبر األطباء النفس      

التكيف والمراهق المنطوي يعاني من صعوبات تعرقل تكيفه مع المجتمع، ولكنه بـدالً             

من محاولته لتذليل تلك الصعوبات التي تعيقه عن تحقيق أهدافه، وبدالً من أن يستجيب              

عال وعدم  للفشل بالعدوان، فإنه ينسحب وينزوي، ويتميز مثل هذا المراهق بكتمان االنف          

زيـدان،  (الصراحة، وهو إذا قورن بالمراهق العدواني كان في العادة أصعب عالجـاً             

٢٢٨:١٩٨٦.(  

  



  

  
  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية 

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الرابع

  

٨١

  :مشكلة التأخر الدراسي في مرحلة المراهقة

يعتبر التأخر الدراسي من أهم المشكالت التي يشكو منها الوالدان والمعلمون، ويحكم            

وعـرف  ). ٦٩:١٩٩٤الطيـب،   ( رسوبه   على التلميذ عادة بالتأخر الدراسي، إذا تكرر      

". ضعف التحصيل وانخفاض نسبته دون المستوى العادي      "زهران التأخر الدراسي بأنه     

الفشل في اجتياز امتحانات صف دراسي إلى الصف الـذي          "فقد عرفه بأنه    ) كتكت(أما  

 التلميـذ "كما قد ُعرف المتأخر دراسياً بأنه       ). ١٨:١٩٩١الشاعر،  " (يليه في مرحلة ما   

الذي يواجه صعوبات في تعلمه بحيث يكون مستواه التحصيلي أقل من مستوى من هم              

والتأخر الدراسي أنواع فمنه ما هو عام يشمل جميع المـواد         ". في مثل سنه من التالميذ    

الدراسية، ومنه ما هو خاص بمادة معينة، وقد يكون حديثاً في ظهوره عند الطالب، أو               

  ).١٩٢:عريفج، ب ت(الطالب بالمدرسة قد يكون قديماً منذ التحاق 

  :مظاهر التأخر الدراسي

  . تكرار الرسوب في مادة دراسية واحدة أو أكثر -١

  . الهروب من المدرسة وكرهها والخوف منها -٢

  . شرود الذهن واالستغراق في أحالم اليقظة -٣

  . الشعور بالخجل والنقص وعدم الثقة بالنفس -٤

والثورة علـى النظـام المدرسـي،        ممارسة السلوك العدواني ضد اآلخرين،       -٥

  ).١٣:عريفج، ب ت(والسرقة من اآلخرين 

  

  :أسباب التأخر الدراسي

  :أربعة أسباب رئيسة وهي كاآلتي) ٤٨٧-٤٨٢:١٩٩٨الزعبالوي، (حدد 

  : أسباب نفسية: أوالً

يشعر بعض المراهقين بفتور شديد فـي رغبتـه فـي           :  ضعف الميل للمذاكرة   -١

 االهتمام بمراجعة دروسه أوالً بأول، وعن التحضير        المذاكرة، وكسل يمنعه عن   

  .السابق للدرس، ليتمكن من االستيعاب الجيد أثناء الشرح
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إن عدم تركيز االنتباه عامل مشترك عند جميع األفراد فـي           :  عدم تركيز االنتباه   -٢

جميع مراحل العمر، وهو ال يعتبر مرضاً إال عندما يتحول إلى عـادة للفـرد،               

  .حالة يستلزم عالجاً من قبل المختصينوفي هذه ال

ويرجع هذا الخوف إلهمال المراهـق وتفريطـه فـي          :  الخوف من االمتحانات   -٣

  .دراسته وعدم مذاكرة دروسه منذ البداية

  

  : أسباب أسرية واجتماعية: ثانياً

تدفع بعض األسر أبناءها نحو مجاالت تعليمية معينة لتحقق من خالل ذلك الـشهرة              

لمالية وإشباع حاجاتها النفسية واالجتماعية، متجاهلة ميول المراهق وقدراتـه          والكفاية ا 

فبعض األسر تبالغ في متابعة المراهق وإلزامه بقضاء أغلب وقته          . واستعداداته الخاصة 

في استذكار المواد التي تخص المجال الذي ترغبه، وغالباً ما يكون لذلك مردود سلبي              

  .ذكارهعلى سلوك المراهق وعملية است

  

  :أسباب ذاتية: ثالثاً

  :ويمكن حصر األسباب الذاتية الخاصة بالتأخر الدراسي في اآلتي

  . ضعف القدرة العقلية العامة على التحصيل-١  

  . قلة خبرة المراهق بموضوعات ومجاالت الدراسة التي يدرسها-٢  

تأخر النمو، وضعف البنية، وضـعف      ) ٢٣٧:١٩٩٧الناصر وآخرون،   ( وأضافت  

  .  حواسال

  

  :أسباب مدرسية: رابعاً

قد ال تتماشى المناهج الدراسية مع حاجات المراهق وميوله ورغباتـه واسـتعداداته             

كما أن المعلم الذي يميل إلى الشدة التي تـصل إلـى درجـة القـسوة                .ومستواه العقلي 

والغلظة قد يدفع المراهق إلى الغياب وكراهية بعض المواد، حيث إن المراهق بطبيعة             
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 ١٩٩٧  Lee)لـي  (وطبقاً لبحث قام به . تكوينه النفسي يرفض هذا النوع من المعاملة

فإن المراهقين يفضلون المدارس التي تتميز بصغر الحجم، ولديها منهج واضح يتـيح             

لمعظم الطالب المراهقين دراسة نفس المواد الدراسية، كما يلقـي بمـسؤولية تعلـيم              

 Dornbusch et(هقين على المشاركة في الفصل الطالب على المعلمين، ويشجع المرا

al.1999:282.(  

األسباب االنفعالية كأحد العوامـل     ) ٢٣٨-٢٣٧:١٩٩٧الناصر وآخرون،   (وأضافت  

األسري المـضطرب، وعـدم تنظـيم       : المؤدية إلى التأخر الدراسي، وذلك مثل الجو      

اإلحبـاط وعـدم    مواعيد النوم، وضعف الثقة بالنفس، واالستغراق في أحالم اليقظة، و         

  . االتزان االنفعالي، والقلق وكراهية أحد المواد الدراسية

  

  :الفرق بين التأخر الدراسي والتأخر العقلي

 التلميذ المتأخر دراسياً هو الذي يكون عمره الزمني أكبر بكثير من أصدقائه في              -١

عقلي أقل  نفس السنة الدراسية، أما المتأخر عقلياً فهو التلميذ الذي يكون عمره ال           

  .من عمره الزمني، وبالتالي يصعب عليه التعليل والتفكير والتعامل بالرموز

 يعتبر التأخر العقلي من أسباب التأخر الدراسي، وذلك يعود إلى انخفاض الذكاء             -٢

القدرة على  : أو بعض القدرات الخاصة الالزمة لعملية التحصيل الدراسي، مثل        

  ).١٩٣:عريفج، ب ت(اللغوية التذكر، أو القدرة الحسابية، أو 

والتأخر الدراسي في بداية مرحلة المراهقة أمر شائع، فالمراهق يجـد نفـسه أمـام        

دوافع جديدة عليه، فإذا كان طبيعياً من الناحية االنفعالية استطاع أن يخرج مـن هـذه                

األزمة في خالل سنة أو سنتين، أما في حالة المراهق المضطرب انفعالياً فقـد يكـون                

إسـماعيل،  (خره الدراسي بداية انحـدار ينتهـي بفـشل نهـائي وتـرك الدراسـة        تأ

لذلك على المختصين مالحظة تأخر المراهق دراسـياً منـذ البدايـة،            ). ٢٤٨:١٩٨٩

  .وتحديد أسبابه، واتخاذ الطرق العالجية المناسبة لمواجهة المشكلة
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  :الفصل الثالث

  قة                          الدرلسات الساب
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  :الدراسات السابقة: أوالً

عن المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراسـي للفتـاة         ) ١٩٨٤الشريف عام   (دراسة  

وكانت أهداف هذه   . المراهقة بالمرحلة المتوسطة ودور خدمة الفرد حيالها، رسالة ماجستير        

  :الدراسة كاآلتي

لفتاة المراهقة، ومدى تأثيرها على التحصيل      المعرفة النظرية بأساليب المعاملة الوالدية ل     -١

  . الدراسي، والوقوف على هذه األساليب في المعاملة من الواقع الميداني

معرفة تأثير المعاملة الوالدية الالسوية على تحصيل الطالبات، واإلسهام فـي تعـديل             -٢

  .بعض تلك األساليب من خالل استخدام طريقة خدمة الفرد

ى أنسب األساليب التي يمكن أن يمارسـها الوالـدان فـي معاملـة              محاولة التوصل إل  -٣

  .المراهقين من األبناء لتساعدهم على تحسين مستوى أدائهم

محاولة التوصل إلى بناء مقياس للمعاملة الوالدية من وجهة نظر الفتاة، والذي يمكـن              -٤

  .ةاإلفادة منه في التعرف على طبيعة المعاملة السائدة في األسرة السعودي

  : و لقد توصلت الباحثة إلى عدد من النتائج ما يهمنا منها في هذا البحث اآلتي

لقد اتضح من نتائج الحاالت الفردية في القياس القبلي والبعدي أن ثمة اسـتجابة للتـدخل                

المهني من الباحثة، وباختبار داللة الفروق بين القياسين في جميع أساليب المعاملة اتضح أنها              

  :إحصائية، وكانت على النحو التاليذات داللة 

هناك فروق معنوية بين درجات القياسين بالنسبة للحب والقبول، كما أن هناك فرق معنوي          

بين درجات القياسين بالنسبة للقسوة وإثارة األلم النفسي، واالسـتقالل، والتـدليل والحمايـة              

ر واالهتمـام، واإلهمـال والنبـذ،       الزائدة، والعدالة والمساواة، والتفرقة في المعاملة، والتقدي      

  .والسلطة الضابطة، والتذبذب في المعاملة، والمرونة في المعاملة، والتسلط في المعاملة

وتلتقي دراسة الشريف مع هذه الدراسة في أن كالهما بحث مشكالت المراهقة من منظور              

  .طةكما أنهما حددا  المرحلة الدراسية بالمرحلة المتوس. الخدمة االجتماعية

بينما تختلف دراسة الشريف عن هذه الدراسة في أنها ركزت علـى المعاملـة الوالديـة                

وعالقتها بالتحصيل الدراسي لدى الفتاة المراهقة، واستخدمت خدمـة الفـرد لتعـديل تلـك               
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. المعاملة ومن ثم ظهرت نتائج ذلك على ارتفاع معدل التحصيل الدراسي لدى الفتاة المراهقة             

أما هذه الدراسة فهـي دراسـة       . ة واحدة وربطتها بمتغير المعاملة الوالدية     فهي تناولت مشكل  

وصفية هدفت إلى التحقق من وجود بعض مشكالت المراهقات في المرحلة المتوسطة وهذه             

العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفـاق، التمـرد علـى الـسلطة،          : (المشكالت هي 

الحصول على درجـات ضـعيفة، صـعوبة المـواد          الخجل، العدوانية، الخوف، االنطواء،     

  ). الدراسية

  

وتناولت مشكالت المراهقين بين طالب وطالبات المـدارس        ) ١٩٥٣شهاب عام   (دراسة  

 طالباً ١٠٣٥الثانوية في مناطق مختلفة في مصر، وقد أجريت هذه الدراسة على عينة شملت     

وقد تبين من هذه الدراسة أن      . كالتوطالبة باستخدام استفتاء، قسم إلى اثني عشر مجاالً للمش        

  . ٦١,٤أهم المشكالت لديهم هي الحياة الدراسية، حيث وصلت نسبتها المئوية 

وظهر للباحث أن هناك فرقاً كبيراً بين استجابات الطالب في مختلف المناطق الجغرافيـة              

اج والحيـاة   وال سيما األسئلة التي تتصل بالنواحي الجنسية، وأوقات الفراغ، والتخطيط للزو          

  .األسرية

  

تناولت مشكالت الفتاة المراهقة في مصر على عينة من         ) ١٩٦٥حلمي في عام    (دراسة  

 طالبة، وكان الهدف منها اكتشاف الحاجات اإلرشادية للفتيات المراهقات من تلميذات        ٩١٧

وقد قسمت مجـاالت    . للمشكالت) موني(وقد استخدمت قائمة    . المدارس الثانوية بالقاهرة  

مشكالت إلى أحد عشر مجاالً كما يتضح في النتائج، وبعد تطبيق القائمة وظهور نتـائج               ال

ترتيب المشكالت استنتجت الحاجات اإلرشادية للتلميذات، وكان ترتيب مجاالت المشكالت          

  :كالتالي

، %١١,٤٩، مـشكالت األخـالق والـدين        %١١,٩مشكالت العالقات الشخصية النفسية     

، مـشكالت النـشاط االجتمـاعي الترفيهـي         %١١,٠٦لمدرسـي   مشكالت التكيف للعمل ا   

، مشكالت العالقـة بـين الجنـسين        %٠٩,١٩، مشكالت المنهج وطرق التدريس      %١٠,٢٩
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، مـشكالت الـصحة البدنيـة       %٠٨,٣٢، مشكالت المستقبل المهني والتربـوي       %٠٨,٣٢

بيـت  ، مـشكالت األسـرة وال     %٠٧,٤٣، مشكالت العالقات االجتماعية والنفسية      %٠٨,١٧

  %.٠٥,٩٩، مشكالت الحالة المالية والمعيشية %٠٧,٣٣

من التلميذات  % ٣٠ومن المالحظ في هذه الدراسة أن المشكالت التي عانى منها أكثر من             

  :سنة كالتالي) ١٧-١٣(الالتي تتراوح أعمارهن بين 

  

، قلقه بخصوص االمتحانـات     %٤٥,٧، أخاف عقاب اهللا     %٤٧,٦ال أواظب على الصالة     

، ال أعرف كيف أستذكر اسـتذكار مفيـداً         %٤٠ ال أنفق في االستذكار وقتاً كافياً        ،%٤٤,٨

، أخجـل مـن الكـالم فـي         %٣٩,١، أبكي بسهولة    %٤٠، لست ميالة لبعض المواد      %٤٠

، أريد أن أشعر أننـي      %٣٥,٣، الخجل   %٣٧,٧، أغضب بسرعة    %٣٩,١المسائل الجنسية   

، ليس لي غرفة خاصـة فـي        %٣٣,٩أوقاتي  ، ال أكون سعيدة معظم      %٣٥,٣قريبة من اهللا    

، أخـاف إذا تركـت وحـدي        %٣٢,٥، ال أستطيع نسيان بعـض أخطـائي         %٣٣,٤البيت  

، ال أستطيع أن أهضم بعض مواد       %٣٠,٦، الدرجات ليست مقياساً مضبوطاً للقدرة       %٣٢,٥

ما ، ال أذهب للسين   %٣٠,٦، تضايقني األعمال السيئة التي ترتكبها زميالتي        %٣٠,٦الدراسة  

  %.٣٠,١، أفكر في مصير الناس بعد الموت %٣٠,١إال نادراً 

   



  

  
  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية 

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الرابع

  

٨٨

حول مـشكالت المراهقـة فـي       ) ١٩٦٧عبدالحميد وآخرون في العراق في عام       (دراسة  

لطـالب المرحلـة    ) قائمة مـوني للمـشكالت    (المرحلة المتوسطة، حيث استخدم الباحثون      

 بصورة عشوائية مـن مـدارس        طالباً تم اختيارهم   ٢٩٧وكان عدد طالب العينة     . المتوسطة

المشكالت النفسية، واالقتصادية، والمدرسـية،     : (مدينة بغداد، وتناولت الدراسة ست مجاالت     

أن المـشكالت   : ولقد تبين من نتيجة هذا البحث ما يلـي        ) واالجتماعية، والصحية، واألسرية  

، أما  %٢١,١١مجال  النفسية احتلت المرتبة األولى وبلغت النسبة المئوية للمشكالت في هذا ال          

المشكالت المدرسية فقد احتلت المرتبة الثالثة وبلغت النسبة المئوية للمـشكالت فـي هـذا               

  %. ١٩,٤٠المجاالت

  

وكان موضوعها الحاجات اإلرشادية لطـالب المـدارس        ) ١٩٨١الدوسري عام   (دراسة  

ـ           الب المرحلـة   الثانوية بالمنطقة الشرقية بالمملكة، واستخدم الباحث قائمة موني لمشاكل ط

  . الثانوية

وأشارت نتائج البحث إلى أن اهتمام الطلبة منصب على المشكالت التـي فـي مجـاالت                

المنهج وطرق التدريس، التكيف للعمل المدرسي، النشاط االجتماعي، الترفيهـي، العالقـات            

بينما احتلت المشاكل التي فـي مجـال األحـوال الماليـة والمعيـشية              . االجتماعية النفسية 

والتوظيف، البيت واألسرة، الصحة والنمو اهتماماً أقل من قبل الطالب، ورتبت نتائج البحث             

  :المشكالت حسب المجاالت بالشكل اآلتي

المنهج وطرق التدريس، التكيف للعمل المدرسـي، النـشاطات االجتماعيـة الترفيهيـة،             

جتماعية النفسية، الحالـة    العالقات الشخصية النفسية، المستقبل المهني التربوي، العالقات اال       

  .المالية والمعيشية والمهنية، البيت واألسرة، الحالة الصحية والبدنية

  

وكان موضوعها حول مشكالت المراهق وطرق معالجتهـا        ) ١٩٨١الطحان عام   (دراسة  

وكان الهدف منها التعرف على المشكالت التي يعاني منها الشباب فـي مرحلـة              . في سوريا 

وقد استخدم قائمة موني للمـشكالت فـي صـورته          . ة في مختلف المجاالت   الدراسة الثانوي 
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وأن % ٥٥,٤٥العربية، ومن أهم نتائجه أن نسبة المشكالت عند الطالب عامة قـد بلغـت               

متوسط مشكالت طالب المدينة أكبر من متوسط مشكالت طالب الريف، حيث بلغ المتوسط             

  .مشكلة% ٥٤,٠٩مشكلة، وبلغ في الريف % ٥٨,٥عند طالب المدينة 

  

مشكالت تالميذ المرحلة الثانوية وحاجاتهم اإلرشـادية       "بعنوان  ) ١٩٨٢أحمد عام   (دراسة  

وقد استخدم قائمة موني بعد تعديلها بمـا يتفـق         ". بمدينتي أبها وخميس مشيط جنوب المملكة     

  .واإلطار الثقافي السائد في المملكة

  :وقد توصلت هذه الدراسة إلى النتائج التالية

األخـالق والـدين    . وقد احتلـت المركـز األول     % ١٢,٢٠لعالقات الشخصية والنفسية    ا

واحتلت المركز الثالث،   % ٩,٧٠واحتلت المركز الثاني، التكيف للعمل المدرسي       % ١٠,٨٧

، المستقبل المهنـي    %٨,٥٥، المنهج وطرق التدريس     %٩,١٠النشاط االجتماعي والترفيهي    

، العالقـات االجتماعيـة والنفـسية       %٧,٨٠والبدنيـة   ، الحالة الصحية    %٨,٣٠والتربوي  

  %.٥,٨، الحالة المعيشية %٧,٢٠، البيت والمدرسة %٧,٧٠

  

حول مشكالت طالبات المرحلة الثانوية وحاجتهن اإلرشادية       ) ١٩٨٣القيسي عام   (دراسة  

  .واستُخدمت في هذه الدراسة قائمة للمشكالت من إعداد الباحثة. في مدينة الرياض

نتائج الدراسة إلى أن أكثر المشكالت التي تعاني منها طالبات المرحلة الثانويـة             وأشارت  

هي المشكالت الشخصية النفسية، حيث إن حجم المشكالت النفسية كانت أكثر من المشكالت             

  :األخرى، وتم ترتيب المشكالت النفسية كما يلي

، %٦٢ض المواقـف    ، أشعر بالخجل من بع    %٦٥أشعر بتوتر دائم عندما يأتي االمتحان       

، أشعر بالخجل عندما أحـس      %٥٦أشعر باإلحراج عندما أقع في خطأ يمس من أتحدث إليه           

، أشـعر أحيانـاً     %٤٨، أعاني من أنني حساسة بصورة زائدة        %٥٢أن النظرات تتجه إلي     

، أشـعر   %٤٢، أشعر بالخجل عند مقابلة بعض الناس ألول مرة          %٤٨برغبتي في الوحدة    

، أشعر باالرتباك في المواقـف      %٤٢ب مني المدرسة اإلجابة على سؤال       بالخجل عندما تطل  
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، أشعر بالخوف من الظالم %٣٨، أشعر باالرتباك عندما أتحدث مع مجموعة       %٣٨المفاجئة  

، أشكو من الخـوف مـن       %٣٤، أشعر بالوحدة لفترات معينة من أوقاتي        %٣٦والحيوانات  

، أشـعر   %٣٢ أعاني من كثرة االنفعاالت      ،%٣٢الوقوع في التعبير الخاطئ أمام المدرسة       

، أشكو من عدم قدرتي على التعبير عما في داخلي          %٣١بالخوف من السهر وحيدة في الليل       

، أشعر بالخجل من مخاطبة المدرسة      %٢٣، أشكو من عدم الثقة بالنفس والتردد كثيراً         %٣٠

، أشـعر   %١٤ ، أشعر بالخجل في أي موقف يـواجهني       %٢٣أو المناقشة معها في الدرس      

، %١٣، ال أثق بقدراتي في إتمام أي عمل         %١٤بالخوف والرهبة في التصادم مع اآلخرين       

، أشعر بعدم ثقة %٩، أشعر بالخوف دائماً %١٢أشعر بالنقص دائماً رغم تفوقي في الدراسة  

  % .٦الناس بي مما يدفعني للغيرة 

  

لة الثانوية وحاجـاتهم    وموضوعها مشكالت طالب المرح   ) ١٩٨٥الزهراني عام   (دراسة  

اإلرشادية بمنطقة الباحة، واعتمدت هذه الدراسة على تطبيق قائمة المـشكالت مـن إعـداد               

  :الباحث وقياس الصحة النفسية في وقت واحد، وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة هي

الباحث قسم المشكالت من حيث ترتبيها إلى ثالثة مستويات من حيـث شـيوعها حـسب             

  :رتيب التاليالت

 مشكالت تحتل المستوى األول، وهي مشكالت األخالق والدين المركز األول بنـسبة             -١

، %٥٦,٩٠، مشكالت المناهج وطرق التدريس المركـز الثـاني بنـسبة            %٦١,٤٦

، مشكالت العالقات   %٥٦,٤٥مشكالت التكيف للعمل المدرسي المركز الثالث بنسبة        

  %.٥٦,١٥سبة الشخصية النفسية المركز الرابع بن

 مشكالت تحتل المستوى الثاني وهي مشكالت النشاط االجتماعي الترفيهـي وقـضاء             -٢

، مـشكالت المـستقبل التربـوي       %٥٥,١٠أوقات الفراغ المركز الخامس بنسبة      

، مشكالت العالقة بين الجنسين المركز      %٥٤,٢٣والمهني المركز السادس بنسبة     

  %.٥٣,٢٨السابع بنسبة 
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المستوى الثالث وهي مشكالت الصحة البدنية، وتحتل المركز الثـامن           مشكالت تحتل    -٣

، مشكالت العالقات االجتماعية النفسية في المركز التاسـع بنـسبة           %٤٩,٣٨بنسبة  

، المشكالت  %٤٥,٥٤، مشكالت البيت واألسرة في المركز العاشر بنسبة         %٤٨,٣٧

  %.٤٣,١٤االقتصادية والمهنية في المركز الحادي عشر بنسبة 

  

بعنوان المشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى طـالب        ) ١٤١٣الخراشي عام   (دراسة  

وكانت الدراسة تهدف إلـى التعـرف علـى         . المرحلتين الثانوية والمتوسطة بمدينة الرياض    

وأسفرت نتائج البحث عـن     . مشكالت طلبة المرحلتين الثانوية والمتوسطة في مدينة الرياض       

مشكالت تعليمية شائعة لدي طالب المرحلتين معـاً، كمـا أظهـرت    وجود مشكالت نفسية و  

النتائج أنه يوجد مشكالت نفسية ومشكالت تعليمية حصلت على أقـل نـسبة شـيوع لـدى                 

  :المرحلتين معاً، ورتبت نتائج الدراسة المشكالت بشكل اآلتي

  : خمس مشكالت نفسية شائعة احتلت مراتب متقدمة لدى طالب المرحلتين معاً-١

احتلت المرتبة األولى لدى المرحلتين معاً، أخجل       . يصعب علي التحدث عن مشكلتي    

عندما يطلب مني المدرس اإلجابة على سؤال ال أفهمه، أخاف من المستقبل، أعـاني              

  .من كثرة التفكير، أنا أثور بسرعة

  : خمس مشكالت تعليمية شائعة، احتلت مراتب متقدمة لدى طالب المرحلتين معاً-٢

ايقني أن بعض المدرسين يغضبون بسرعة، احتلت المرتبة األولى لـدى طـالب    يض

المرحلة المتوسطة، يضايقني عدم احترام المدرس للطالب، تأسيسي لمادة اإلنجليزي          

ضعيف، احتلت المرتبة األولى لدى طالب المرحلة الثانويـة، بعـض االختبـارات             

  .صعبة، أخاف أن أفشل في الدراسة

نفسية جاءت فيها الفروق بين طالب المرحلة المتوسطة وطالب المرحلة           ثالث مشكالت    -٣

  :الثانوية عالية جداً لصالح طالب المرحلة المتوسطة
ال أنام وقتاً كافياً، أنا كثير السرحان، أنا كثير النسيان، أخاف من السهر وحيداً، جاءت فيها                

ة عاليـة لـصالح طـالب       الفروق بين طالب المرحلة المتوسطة وطالب المرحلة الثانوي       

  .الثانوية
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 ثالث مشكالت تعليمية جاءت فيها الفروق بين طالب المرحلـة المتوسـطة وطـالب               -٤

  :المرحلة الثانوية عالية لصالح طالب المرحلة المتوسطة

المادة العلمية للمدرس ضعيفة، مشكلتي أن أسلوب المدرس في الشرح غيـر جيـد،              

  .يذالمدرسون ال يهتمون بمشكالت التالم

 ثالث مشكالت تعليمية جاءت فيها الفروق بين طالب المرحلة المتوسـطة وطـالب              -٥

  :المرحلة الثانوية عالية لصالح طالب المرحلة الثانوية

أعاني من عدم فهم مادة القواعد، بعض المدرسين يضربون الطالب، مشكلتي كثـرة             

  .األخطاء اإلمالئية

  : تكرار لدى طالب المرحلتين معاً ثالث مشكالت نفسية حصلت على أقل نسبة-٦

أخجـل  . أشعر بأنني غير محبوب، احتلت المرتبة األخيرة لدى طالب المرحتلين معاً        

  .من مقابلة الناس، أشعر بعدم الثقة بالنفس

  : ثالث مشكالت تعليمية حصلت على أقل نسبة تكرار لدى طالب المرحلتين معاً-٧

رتبة األخيرة لدى طالب المرحلتين معاً، أشـعر        ، احتلت الم   أتغيب كثيراً عن المدرسة     

  .بأنني غير ذكي، أعاني من عدم فهم مادة العلوم

 عندما تم سؤال الطالب عن األشخاص الذين يرغبون التحدث إليهم لحل مشكالتهم جاء              -٨

وجاءت أقل النـسب    . لدى طالب المرحلتين معاً   % ٤٨,٥الصديق في المقدمة بنسبة     

  %.١١يليه المدرس بنسبة . لدى طالب المرحلتين معاً% ٧,٩لدى المدير بنسبة 

  

وتستطيع هذه الدراسة االستفادة بشكل عام من الدراسات الـسابقة  فـي التعـرف علـى           

مشكالت المراهقة في البيئات المختلفة، واالستفادة من نتائجها في تعزيـز نتـائج الدراسـة               

االجتماعيـة والنفـسية والدراسـية      الحالية التي هدفت إلى الكشف عن مشكالت المراهقات         

العالقة األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد علـى الـسلطة، الخجـل، الخـوف،               (

  ). االنطواء، العدوانية، صعوبة المواد الدراسية، الحصول على درجات ضعيفة



  

  
  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية 

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الرابع

  

٩٣

  

  :الفصل الرابع

  :اإلجراءات المنهجية للبحث

  نوع الدراسة: أوالً

  ةمنهج الدراس: ثانياً

  مجتمع الدراسة: ثالثاً

  عينة الدراسة: رابعاً

  مجاالت الدراسة: خامساً

  أداة جمع البيانات: سادساً

  صدق وثبات أداة جمع البيانات: سابعاً

  أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة الدراسة: ثامناً

  صعوبات الدراسة: تاسعاً



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

٩٤

  ):وصفية(نوع الدراسة : أوالً

 أو موقف يغلب عليـه      ،تقرير خصائص ظاهرة معينة   تستهدف الدراسات الوصفية    

صفة التحديد، وتعتمد على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها الستخالص داللتها وتصل           

حـسن،  (عن طريق ذلك إلى إصدار تعميمات بشأن الموقف أو الظـاهرة المدروسـة              

١٩٨:١٩٩٠.(  

 معلومات وبيانات ومشكالت المراهقات مشكلة تغلب عليها صفة التحديد وذلك لتوافر     

 حيث تعتبر هـذه     ،من خالل بعض الدراسات التي سبق إجراؤها في الميادين المشابهة         

كمـا  . الدراسات بمثابة دراسات استطالعية مهدت الطريق لدراسة مشكالت المراهقات        

  .توفرت بعض المعلومات في الكتب العلمية والنظريات التي تناولت هذا الموضوع

  

  ):المسح االجتماعي(سة منهج الدرا: ثانياً

تعتمد هذه الدراسة على منهج المسح االجتماعي باستخدام العينة وهو أحد المنـاهج             

الرئيسة التي تستخدم في البحوث الوصفية حيث يفيد المسح االجتمـاعي فـي دراسـة             

المشكالت االجتماعية القائمة وتحديد مدى تأثيرها علـى المجتمـع، واقتـراح حلـول              

  ).  ٢٢٣-٢٢١:١٩٩٠حسن، (لها

  

  :مجتمع الدراسة: ثالثاً

يقصد بمجتمع الدراسة المجتمع الذي يزمع الباحث على إجراء الدراسة على أفراده،            

عنصر يقع ضمن حدود ذلك المجتمع، يعد من مكونات ذلك            أو ةأي أن كل فرد أو وحد     

 المجتمع، كما ُعرف مجتمع الدراسة بأنه مكون من مجموعة من العناصر التي تعرف            

  ).١٥:١٢٤٠الضحيان، ( بأنها الوحدات األساسية التي تشكل مجتمع الدراسة

يتضح مما سبق أن مجتمع الدراسة مصطلح يفهم من واقع تعريفه من قبل الباحـث،       

وهو في هذه الدراسة يتكون من الطالبات السعوديات فـي المرحلـة المتوسـطة فـي                

  .المدارس الحكومية في مدينة الرياض



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

٩٥

  

  :ة الفرعي أو الطبقي مجتمع الدراس

مجتمع الدراسة الفرعي هو عبارة عن جزء من أجزاء مجتمع الدراسة فـي حالـة               

وجود خاصية أو مجموعة من الخصائص تقسم مجتمع الدراسة إلى عدد من المجتمـع              

 تم تقسيم مجتمع البحـث إلـى        ).٢٢:١٤٢٠الضحيان،  (الفرعية تبعاً لتلك الخصائص     

  . اكز األشراف التربوي في مدينة الرياضأربع مجتمعات فرعية حسب مر

اعتمدت هذه الدراسة على اإلحصاءات كمصدر أساسي لتحديد مجتمـع الدراسـة،            

وذلك ألنها تقدم معلومات وبيانات رقمية متعلقة بمفردات الدراسة تمكن مـن التحديـد              

ـ              ة الدقيق لعينة البحث، وقد تم الحصول على إحصاءات هذه الدراسة من اإلدارة العام

لإلشراف التربوي والتوجيه في مدينة الرياض مقسمة إحصاءات كل منطقة من مناطق            

على حدة وهي إحصاءات تصدر بـشكل       ) شمال، جنوب، شرق، غرب   (مدينة الرياض   

  . سنوي

 بالديموجرافيـة   - أيـضاً    -كما اعتمدت هذه الدراسة على تحديد مجتمع البحـث          

 تحديد الطالبات السعوديات في المرحلـة       لذلك تم ).  سنة ١٥-١٣( العمرية للمراهقات   

  . المتوسطة في المدارس الحكومية في مدينة الرياض كإطار لسحب العينة

  

  :عينة الدراسة: رابعاً

 التي تقوم على أساس االختيار       الطبقية اعتمدت هذه الدراسة على العينات االحتمالية     

ردات مجتمـع البحـث لهـا       العشوائي، ففي العينة االحتمالية نجد أن كل مفردة من مف         

وقد تـم تقـسيم مجتمـع       ). ٢٥٦:١٩٩٥السيد،  (فرصة معلومة لالختيار ضمن العينة      

شمال، جنوب، شرق، (مجتمعات فرعية على أساس الموقع الجغرافي الدراسة إلى أربع    

 وقد تـم تحديـد      .تساوي هذه المجتمعات عدد مستويات ذلك المتغير الجغرافي       ) غرب

بالنسبة لعينة مجتمع الدراسة الكلـي عـن طريـق التوزيـع            عينة كل مجتمع فرعي     



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

٩٦

، وهو الذي توزع فيه مفردات العينة بين الطبقات حسب عدد مفردات مجتمع             المتناسب

  .البحث في كل طبقة

، %٩٥ طالبة عند مستوى الثقة      ٣٨٢ويساوي مجموع العينة الكلي في هذه الدراسة          

العالقة بـين حجـم العينـة       ) ٢(ول رقم    وذلك وفقاً للجد   ٠,٠٥وعند مستوى المعنوية    

  ).٧٨:١٤٢٠الضحيان، (ومستوى المعنوية المرغوب فيه 

  : تم تحديد حجم مجتمع البحث في الطبقة بشكل اآلتي

 طالبـة، حجـم العينـة       ٧٥٩٤  حجم مجتمع البحث في شمال مدينة الريـاض           -١

مـن مجتمـع    % ١٢,٩٨وتشكل حجم العينة في هذه الطبقة       .  طالبة ٥٠يساوي

  .الدراسة الكلي

 طالبـة، حجـم العينـة       ١٠٠٧١ حجم مجتمع البحث في جنوب مدينة الرياض         -٢

مـن مجتمـع    % ١٧,٢٢وتشكل حجم العينة في هذه الطبقة       .  طالبة ٦٦يساوي  

  .الدراسة الكلي

 طالبـة، وحجـم العينـة       ٢٠٢٩٨ حجم مجتمع البحث في شرق مدينة الرياض         -٣

من مجتمـع   % ٣٤,٧٢ي هذه الطبقة    وتشكل حجم العينة ف   .  طالبة ١٣٣يساوي  

  .البحث الكلي

 طالبـة، وحجـم العينـة       ٢٠٥٠٢ حجم مجتمع البحث في غرب مدينة الرياض         -٤

من مجتمـع   % ٣٥,٠٦وتشكل حجم العينة في هذه الطبقة       .  طالبة ١٣٤يساوي  

  .البحث الكلي

  .٥٨٤٦٥ويساوي حجم مجتمع البحث في جميع الطبقات 

 طالبة بزيادة طالبة واحدة عن حجم       ٣٨٣ الطبقات   يساوي مجموع العينات في جميع    

وهذا الفرق البسيط راجع للتقريب، وهذا الفـرق ال يـشكل           . العينة في المجتمع الكلي   

وهذه األرقام تبعاً آلخر إحصاء     ). ١٠٧:١٤٢٠الضحيان،  (تأثيراً واضحاً على الدراسة     

  .لرياضتم إصداره من قبل مركز التوجيه واإلشراف التربوي في مدينة ا



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

٩٧

  :مجاالت الدراسة: خامساً

  :المجال الزمني: أوالً

هي المدة التي طبقت فيها الباحثة االستبانة، وتم فيها جمع البيانات من المبحوثـات              

  ).هـ١٤٢٣-١٢-٢٢(، وانتهت في )هـ ١٤٢٣-١٠-١٧(والتي بدأت في 

   

  :المجال المكاني

عشوائية، ووزعت بالشكل   تم اختيار اثنتي عشرة مدرسة في مدينة الرياض بطريقة          

  :اآلتي على مناطق مدينة الرياض حسب حجم العينة في كل طبقة

  ). طالبة٢٥( المدرسة الرابعة والستون شمال مدينة الرياض -١

  ). طالبة٢٥( المدرسة الثانية واألربعون شمال مدينة الرياض -٢

  ). طالبة٣٣( المدرسة السادسة والخمسون جنوب مدينة الرياض -٣

  ). طالبة٣٣(لمدرسة الواحدة والسبعون جنوب مدينة الرياض  ا-٤

  ). طالبة٣٣. ( المدرسة الواحدة واألربعون غرب مدينة الرياض-٥

  ). طالبة٣٣. ( المدرسة السابعة والستون غرب مدينة الرياض-٦

  ). طالبة٣٤( المدرسة الرابعة والسبعون غرب مدينة الرياض -٧

  ). طالبة٣٤(غرب مدينة الرياض  المدرسة الخامسة والثالثون -٨

  ). طالبة٣٣( المدرسة الرابعة والثالثون شرق مدينة الرياض -٩

  ). طالبة٣٣( المدرسة المائة وأربعة شرق مدينة الرياض -١٠

  ). طالبة٣٣( المدرسة الثامنة والثالثون شرق مدينة الرياض -١١

  ). طالبة٣٤( المدرسة السابعة والتسعون شرق مدينة الرياض -١٢

  

تم انتقاء عينة من الطالبات السعوديات في المرحلة المتوسطة فـي           : المجال البشري 

  .المدارس الحكومية في مدينة الرياض

  



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

٩٨

  ):االستبانة( جمع البيانات اةأد: سادساً

هي وسيلة لجمع البيانات، قوامها االعتماد على مجموعة مـن األسـئلة،            : االستبانة

 أسئلة االستمارة بنفسه دون مساعدة مـن الباحـث          حيث يتولى المبحوث اإلجابة على    

  ).٣٢-٣٢٥:١٩٩٠حسن، (
 

وقد تم تصميم استمارة للبحث جمعت بمقتضاها البيانات المطلوبة، حيـث تناولـت             

  . جميع المحاور التي اشتملت عليها الدراسة

واشتملت استمارة البحث على عدد من األسئلة والعبارات موزعـة فـي محـورين              

  :رئيسين

خاص بالبيانات األولية، ويحتوي على ثمان أسـئلة حيـث يغطـي       : ور األول المح -

، متغيـر المـستوى     "لـألم واألب  "متغير العمر، متغير المـستوى التعليمـي        (

  ).االقتصادي لألسرة ، متغير الخلفية الثقافية ألسرة
 

 يغطي المتغيرات البحثية المباشرة، ويحتوي على ست عـشرة          :المحور الثاني  -

التأخر "عرف على مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية والدراسية        عبارة للت 

العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على السلطة،         " (الدراسي

الخجل، الخوف، االنطواء، العدوانية، صعوبة المواد الدراسية، الحصول علـى          

  ).درجات ضعيفة
 

،  على )٥-١(ن خمس نقاط تتراوح ما بين ولقد تم استخدام مقياٍس خماسي متدرج م    

عن عدم الموافقة إطالقاً،    ) ١(متصل يبدأ بين الرفض التام والموافقة التامة، حيث تعبر          

عن ) ٤(عن الموافقة بدرجة متوسطة، وتعبر      ) ٣(عن عدم الموافقة، وتعبر     ) ٢(وتعبر  

يتميـز بـسهولته    وهذا المقيـاس الخماسـي      . عن الموافقة تماماً  ) ٥(الموافقة، وتعبر   

  . إحصائياً، بحيث يمكن تحويل البيانات إلى بيانات كمية يسهل معالجتها إحصائياً
 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

٩٩

  :ومن خالل هذا المقياس يمكن تحديد إجابات مفردات العينة في ثالث اتجاهات

  .تعبر عن عدم الموافقة) غير موافقة إطالقاً+ غير موافقة ( -

  .قةتعبر عن المواف) موافقة تماماً+ موافقة ( -

  .تعطي الحياد للمراهقة) الموافقة بدرجة متوسطة ( -

  

  :صدق وثبات أداة جمع البيانات: سابعاً

يعني صدق األداة قدرة المقياس على تقرير الفروق الحقيقية بين األفـراد بالنـسبة              

للسلوك أو االتجاه أو المشكلة المراد قياسها، فالمقياس يكون صادقاً عندما يقيس الشيء             

والصدق في هذا البحث يعني مدى      ). ١٦٢:١٩٩٥السيد،  (الباحث أنه يقيسه    الذي يقرر   

االجتماعيـة، والنفـسية،    (قدرة المقياس على كشف مشكالت المراهقات الـسعوديات         

  .أي على مدى تمثيل بنود االستبانة للمحتوى المراد قياسه). والدراسية

ات االسـتبانة،   وقد تم التحقق من صدق المحتوى من خالل صياغة أسـئلة وعبـار            

كما تحقق الصدق الظـاهري مـن       . بحيث تكون معبرة عن أهداف الدراسة وممثلة لها       

  .خالل اتساق شكل االستبانة ومظهرها ومحاورها مع الهدف المراد قياسه

  :ولقد تحققت الباحثة من صدق االستبانة من خالل اإلجراءات التالية

طة البحث على لجنة مكونـه       المالحظات التي تم الحصول عليها عند عرض خ        -١

  .من أستاذين من أساتذة قسم الخدمة االجتماعية في جامعة الملك سعود

 تحكيم االستبانة من قبل أربعة عشر عضواً من أعضاء هيئة التدريس في قـسم                -٢

  .الدراسات االجتماعية في جامعة الملك سعود

 وضوح العبـارات     تجريب االستبانة على عدد محدود من المراهقات للتأكد من         -٣

  .وفهمهن لها 

وعلى ضوء ما أسفرت عنه مالحظات لجنة تحكـيم خطـة البحـث، ومالحظـات               

تم إجراء بعض التعديالت، إما حذفاً، أو إضـافة         . المحكمين لالستبانة، ونتائج التجريب   

  . لبعض العبارات



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٠

  

  :ثبات أداة البحث

ته على إعطـاء نفـس      هو صحة ودقة أداة المقياس، أي مدى قدر       : المقصود بالثبات 

فالثبـات  . النتائج تقريباً إذا ما تكرر استخدامه على األفراد أنفسهم في أوقات متقاربـة            

  ).١٥٨:١٩٩٥السيد، (مرتبط بالخلو النسبي  للمقياس من أخطاء القياس 

  

  : بالشكل اآلتي لالستبانةمعامل ثبات ألفاكرونباخوقد تم حساب 

 وهذه تعتبـر    .٠,٣٦دات العينة فبلغت قيمته       للمشكالت االجتماعية لجميع مفر     -١

  .نسبة ثبات منخفظة

  .٠,٥٨ للمشكالت النفسية لجميع مفردات العينة فبلغت قيمته -٢

  .٠,٦٩ للمشكالت الدراسية لجميع مفردات العينة فبلغت قيمته -٣

  

  :أساليب التحليل اإلحصائي للدراسة: ثامناً

ة وعرضها باستخدام األساليب اإلحصائية     تم تحليل البيانات واستخراج نتائج الدراس     

  ).SPSS(تبعاً لبرنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 

 استخراج النسب المئوية، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وذلك         -١

  .للوصول إلى تصور واضح لتقديرات مجتمع الدراسة

  . الفات بين اتجاهات مفردات العينة استخدام معامل االختالف للتعرف على االخت-٢

  :صعوبات الدراسة: تاسعاً

  . صغر عمر عينة البحث-١

 كبر حجم العينة واتساع نطاق مجتمع البحث، وتوزعه في مناطق متفرقة فـي              -٢

  .مما استلزم وقتاً طويالً لجمع البيانات. مدينة الرياض

ي تفريغ البيانـات وتطبيـق       استخدام العينة الطبقية التي استغرقت وقتاً طويالً ف        -٣

          .   المعامالت اإلحصائية عليها



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠١

  

  

  

  

  :الفصل الخامس

  :نتائج التحليل اإلحصائي للدراسة

  "البيانات األولية"خصائص مجتمع الدراسة : أوالً

متغيرات الدراسة "عرض وتحليل نتائج البحث : ثانياً

  "المباشرة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٢

  ):ص مجتمع الدراسةخصائ(البيانات األولية : أوالً

  :مقدمة

لقد تم التعرف على خصائص مفردات مجتمع الدراسة عن طريـق سـحب عينـة               

عشوائية للمراهقات السعوديات في مدارس المرحلة المتوسطة في مدينـة الريـاض،            

وذلك حتى يكون لكل مراهقة من المراهقات السعوديات في مجتمـع البحـث فرصـة               

نتهجت هذه الدراسة تحديداً طريقة العينة العـشوائية        معلومة لالختيار ضمن العينة، وا    

الطبقية، وذلك حتى تضمن أن يكون مجتمع الدراسة متجانساً، خاصة وأن المراهقـات             

شمال، جنوب، شـرق،    (في مدينة الرياض يتوزعن جغرافياً في مناطق مدينة الرياض          

 الدراسة الكلي،   فالدراسة انتهجت أسلوب المجتمعات الفرعية المكونة لمجتمع      ).  غرب

حيث تم تقسيم المراهقات السعوديات في مدارس المرحلة المتوسطة الحكومية في مدينة            

الرياض إلى أربعة مجتمعات فرعية يساوي مجموعهن مجتمع الدراسة الكلي، وهـذه            

شمال مدينة الرياض وقد بلغ عدد طالبات المرحلة المتوسطة فـي           : المجتمعات كالتالي 

 طالبـة، وشـمل     ٥٠ طالبـة، وحجـم العينـة يـساوي          ٧٥٩٤ المدارس الحكوميـة  

جنوب مدينة الرياض وقد بلـغ عـدد        ). الرابعة والستون، الثانية واألربعون   :(مدرستين

 طالبة، وحجم العينة يساوي     ١٠٠٧١طالبات المرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية       

شـرق مدينـة    ). السادسة والخمسون، الواحدة والسبعون   : ( طالبة، وشمل مدرستين   ٦٦

 ٢٠٢٩٨الرياض وقد بلغ عدد طالبات المرحلة المتوسطة فـي المـدارس الحكوميـة              

الرابعـة والثالثـون،    : ( طالبة، وشمل أربع مدارس    ١٣٣طالبة، وحجم العينة يساوي     

غرب مدينة الرياض وقد بلغ عدد ). المائة وأربعة، الثامنة والثالثون، السابعة والتسعون     

 طالبة، وحجم العينة يساوي     ٢٠٥٠٢وسطة في المدارس الحكومية     طالبات المرحلة المت  

الواحدة واألربعون، الـسابعة والـستون، الرابعـة        : ( طالبة، وشمل أربع مدارس    ١٣٤

 ٣٨٣يساوي مجموع العينات في المجتمعات الفرعيـة        ). والسبعون، الخامسة والثالثون  

كلي، وهذا الفرق البسيط راجع     طالبة بزيادة طالبة واحدة عن حجم العينة في المجتمع ال         

  .للتقريب، وليس له تأثير واضح على نتائج الدراسة



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٣

 فالعينة العشوائية الطبقية تساعد على تقليل التباين بين المجتمعات الفرعيـة التـي             

فاالختالف في الموقع الجغرافي الذي يتصف بـه        . يتكون منها مجتمع الدراسة األصلي    

 الدراسة، ولكن بتقسيم مجتمع الدراسة إلى مجتمعـات         مجتمع الدراسة يؤثر على نتائج    

فكل فئة داخل مجتمع الدراسة     . فرعية حسب المتغير الجغرافي يقل التباين بدرجة كبيرة       

األصلي تم تمثيلها تمثيالً واضحاً في عينة الدراسة، وبالتالي فإن نتائج البحث النهائيـة              

البحث إلعطاء تقديرات دقيقة عنـد      أكثر مصداقية، ويمكن االعتماد على مفردات عينة        

تحليل البيانات إحصائياً، وكمياً، ومن ثم يمكن تعميم نتائج الدراسـة الميدانيـة علـى               

خصائص مجتمع الدراسـة الـذي تـم        ) ٩-٢(وتبين جداول البيانات األولية     . المجتمع

ب، نـوع   العمر، الحالة التعليمية لألم واأل    (تحديده عن طريق العينة العشوائية الطبقية       

بينمـا تنـاول    ). السكن، ملكية السكن، الدخل، مكان الميالد، مدة اإلقامة في الريـاض          

  .توزيع مفردات العينة على مناطق مدينة الرياض) ١(الجدول رقم 
  



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٤

  )١(جدول رقم 

  توزيع مفردات العينة على مناطق الرياض
  

  النسبة المئوية  العدد  المنطقة

  ١٣,١  ٥٠  شمال

  ١٧,٢  ٦٦  جنوب

  ٣٤,٧  ١٣٣  قشر

  ٣٤,٩  ١٣٤  غرب

  %١٠٠  ٣٨٣  المجموع
  

توزيع مفردات العينة على مناطق مدينة الرياض،       ) ١(توضح بيانات الجدول رقم     

، وبلغ عـدد    %١٣,١ مراهقة بنسبة    ٥٠حيث بلغ عدد العينة في شمال مدينة الرياض         

ـ      %١٧,٢ مراهقة بنسبة    ٦٦العينة في جنوب مدينة الرياض       ي ، وبلغ عدد العينـة ف

، وبلغ عدد العينة في غرب مدينـة        %٣٤,٧ مراهقة بنسبة    ١٣٣شرق مدينة الرياض    

في حين بلغ إجمالي عدد العينة لجميع مناطق        %. ٣٤,٩ مراهقة بنسبة    ١٣٤الرياض  

وهذا التوزيع تم تحديده عن طريق حساب العينة العـشوائية          .  مراهقة ٣٨٣الرياض  

.ي المدارس الحكومية في مدينة الرياض     الطبقية لمجموع طالبات المرحلة المتوسطة ف     

        



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٥

  )٢(جدول رقم 

  :البيانات األولية: أوالً

  توزيع مفردات عينة البحث حسب العمر
  

      المناطق  المجموع

  العمر
  %  ع

  ٨,٧  ٣٣  ١٣اقل من 

٢٦,٦  ١٠٢  ١٣  

٢٨,٥  ١٠٩  ١٤  

٢٥,٦  ٩٨  ١٥  

  ٩,١  ٣٥  ١٥أكثر من

  ١,٥٦  ٦  المفقود

  ١٠٠  ٣٨٣  المجموع
  

توزيع مفردات عينة البحث من ناحية العمر، ونجد أن المراهقات في           ) ٢(ضح الجدول رقم    يو

، يليها سن الثالثة عشرة حيث بلغت نـسبته         %٢٨,٥سن الرابعة عشر هم أكبر نسبة حيث بلغت         

بينما كانت المراهقات الالتـي     %. ٢٥,٦، ومن ثم سن الخامسة عشر حيث بلغت نسبته          %٢٦,٦

، وبلغت نسبة المراهقات الالتي يقـل       %٩,١ عشرة سنة بلغت نسبتهن      يزيد عمرهن عن خمس   

  .٨,٧عمرهن عن ثالث عشرة سنة 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٦

  ):٣(جدول رقم 

  :توزيع مفردات العينة حسب الحالة التعليمية لألب
  

        المناطق  اموع

  

  %  ع  تعليم األب

  ٢,٠                 ٢٠                أمي
  ٠,٥                  ٢                 يقرأ فقط
  ٨,٤                  ٣٢                يقرأ ويكتب
  ١٠,٧                 ٤١                ابتدائي
  ١٣,١                 ٥٠                متوسط
  ٢٠,٤                 ٧٨                ثانوي

  دبلوم،كلية
  متوسطة

              ٧,٠                  ٢٧  

  ٢٢,٥                ٨٦               جامعي
  ١١,٥                ٤٤               دراسات عليا
  ٠,٨                  ٣               املفقود
  ١٠٠                ٣٨٣              اموع

  
ت أعلـى   توزيع آباء مفردات العينة من الناحية التعليمية، فكان       ) ٣(يوضح الجدول رقم    

، يليها نسبة اآلبـاء الحاصـلين علـى         %٢٢,٥نسبة، نسبة اآلباء الجامعيين حيث بلغت       

، تليها نسبة اآلباء الحاصلين على المتوسطة، حيـث بلغـت           %٢٠,٤الثانوية، حيث بلغت    

تليهـا  %. ١١,٥، تليها نسبة اآلباء الحاصلين على الدراسات العليا حيث بلغـت            %١٣,١

، تليها نسبة اآلباء الذين يقرؤون      %١٠,٧لى االبتدائية حيث بلغت     نسبة اآلباء الحاصلين ع   

، تليها نسبة اآلباء الحاصلين على دبلوم أو كلية متوسطة حيث           %٨,٤ويكتبون حيث بلغت    

، وأخيراً نسبة اآلباء الذي يقـرؤون       %٢تليها نسبة اآلباء األميين حيث بلغت       %. ٧بلغت  

  %. ٠,٥فقط حيث بلغت 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٧

  )٤(جدول رقم 

  زيع مفردات العينة حسب الحالة التعليمية لألمتو

  
  

        المناطق  اموع

  

  %  ع  تعليم األم

  ١٤,٦                ٥٦                  أمية
  ١,٣                 ٥                  تقرأ فقط
  ١٣,٦                ٥٢                  تقرأ وتكتب
  ١١,٧                ٤٥                  ابتدائي
  ١٦,٢                ٦٢                  متوسط
  ١٧,٢                ٦٦                  ثانوي

  دبلوم،كلية
  متوسطة

                ٦,٥                 ٢٥  

  ١٤,٩               ٥٧                  جامعية
  ٣,٩                ١٥                  دراسات عليا
  -                 -                   املفقود
  ١٠٠                ٣٨٣                اموع

  
توزيع أمهات مفردات العينة من الناحية التعليمية فكانت أعلى         ) ٤(يوضح الجدول رقم    

، تليهـا نـسبة     %١٧,٢نسبة، نسبة األمهات الحاصالت على الثانوية حيث بلغت نسبتهن          

، تليها نسبة األمهات الجامعيـات      %١٦,٢ الحاصالت على المتوسطة حيث بلغت       األمهات

، تليهـا نـسبة     %١٤,٦، تليها نسبة األمهات األميات حيـث بلغـت          %١٤,٩حيث بلغت   

، تليها نسبة األمهات الحاصالت علـى       %١٣,٦األمهات الالتي يقرأن ويكتبن حيث بلغت       

هات الحاصالت على دبلوم أو كلية متوسطة       ، تليها نسبة األم   %١١,٧االبتدائية حيث بلغت    

، تليها نسبة األمهات الحاصالت على الدراسات العليـا حيـث بلغـت             %٦,٥حيث بلغت   

  %. ١,٣، وأخيراً نسبة األمهات الالتي يقرأن فقط حيث بلغت %٣,٩



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٨

  )٥(جدول ر قم 

  توزيع مفردات العينة حسب نوع السكن
  

        المناطق  اموع

  

نوع 

  السكن

  %  ع

  ١٢,٠                 ٤٦                 شقة
  ٢,١                  ٨                 بيت شعيب
  ٥٨,٠                 ٢٢٢               فيال

  ٢١,٩                 ٨٤               دور يف فيال
  ٦,٠                 ٢٣                قصر
  -                   -                 املفقود
  ١٠٠                  ٣٨٣                اموع

  
توزيع مفردات العينة حسب نوع السكن، ويالحظ أن أغلب         ) ٥(يوضح الجدول رقم    

من مفـردات   % ٢١,٩، بينما   %٥٨مفردات العينة يسكن في فيال حيث بلغت نسبتهن         

 العينة في شقة، وتـسكن      من مفردات % ١٢بينما تسكن   . العينة يسكن في دور في فيال     

من مفردات العينة في قصر، بينما بلغت نسبة المفردات الالتي يسكن فـي بيـت               % ٦

  %. ٢,١شعبي 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٠٩

  )٦(جدول رقم 

  توزيع مفردات العينة حسب ملكية السكن
  

      المناطق  المجموع

  

  %  ع  ملكية السكن

  ٣٤,٤  ١٣١  مستأجر
  ٦٠,٦  ٢٣٢  ِملْك

  ٢,٤  ٩  مقدم من العمل
  ١,٣١  ٥  كوميقرض ح
  ٠,٨  ٣  أخرى
  ٠,٨  ٣  المفقود
  ١٠٠  ٣٨٣  المجموع

  

توزيع مفردات العينة حسب ملكية الـسكن، ويالحـظ أن          ) ٦(يوضح الجدول رقم    

، بينما بلغـت    %٦٠,٦أغلب مفردات العينة يقمن في مساكن ِملْك حيث بلغت نسبتهن           

هن مفردات العينـة    ، يلي %٣٤,٤نسبة مفردات العينة الالتي يقمن في مساكن مستأجرة         

، بينما بلغت نسبة    %٢,٤الالتي يقمن في مساكن مقدمة من العمل حيث بلغت نسبتهن           

%. ١,٣١مفردات العينة الالتي يقمن في مساكن مدفوعة من خالل القرض الحكـومي          

  %.٠,٨وأخيراً بلغت نسبة الالتي يقمن في أنواع من ملكية السكن لم تحدد ماهيتها 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١١٠

  )٧(جدول رقم 

  ع مفردات العينة حسب مكان الميالدتوزي
  

      المناطق  المجموع

  

  %  ع  مكان الميالد

  ٩٤,٣  ٣٦١  المملكة
  ٠,٨  ٣  اليمن
  ١,٦  ٦  مصر
  ٠,٨  ٣  فرنسا
  ٠,٨  ٣  الكويت
  ٠,٨  ٣  سوريا

أمريكا، (أخرى 

  )ماليزيا
١,٠  ٤  

  -  -  المفقود

  ١٠٠  ٣٨٣  المجموع
  

ة حسب مكان المـيالد، ويالحـظ أن        توزيع مفردات العين  ) ٧(يوضح الجدول رقم    

النسبة العظمى من مفردات العينة من مواليد المملكة العربية السعودية حيـث بلغـت              

، وبلغت نسبة مواليد أمريكا ،      %١,٦، بينما بلغت نسبة مواليد مصر       %٩٤,٣نسبتهن  

، وتساوت في النسبة كلٌّ من مواليد فرنسا، الكويت، سوريا حيـث            %١ماليزيا أخرى   

  %.٠,٨ت بلغ



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١١١

  )٨(جدول رقم 

  توزيع مفردات العينة حسب مقر الميالد
  

  المناطق      المجموع

  

  %  ع  مقر الميالد

  ٩١,٦  ٣٥١  مدينة

  ٤,٧  ١٨  قرية

  ٠,٥  ٢  بادية 

  ٠,٥  ٢  أخرى

  ٢,٦  ١٠  المفقود

  ١٠٠  ٣٨٣  المجموع
  

توزيع مفردات العينة حسب مقـر المـيالد، ويالحـظ أن           ) ٨(يوضح الجدول رقم    

لغالبية العظمى من مفردات العينة مقر ميالدهن في المـدن، حيـث بلغـت نـسبتهن      ا

، وتساوت نسبة البادية مع أخرى لـم        %٤,٧، تلتها القرى حيث بلغت نسبتها       %٩١,٦

  %. ٠,٥يتم تحديدها حيث بلغت نسبتها 
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١١٢

  )٩(جدول رقم 

  توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات اإلقامة في مدينة الرياض
  

  مناطقال      المجموع

  

  %  ع  سنوات اإلقامة

٠,٥  ٢  ١  

١,٣  ٥  ٢  

١,٣  ٥  ٣  

١,٦  ٦  ٤  

١,٨  ٧  ٥  

١,١  ٤  ٦  

١,٦  ٦  ٧  

٢,١  ٨  ٨  

٠,٥  ٢  ٩  

٢,٩  ١١  ١٠  

٢,٤  ٩  ١١  

٧,١  ٢٧  ١٢  

٢٤,٣  ٩٢  ١٣  

٢١,٩  ٨٣  ١٤  

٢٢,٤  ٨٥  ١٥  

٤,٥  ١٧  ١٦  

٠,٨  ٣  ١٧  

١,٨  ٧  ١٨  

  ١,٠٤  ٤  المفقود

  ١٠٠  ٣٨٣  المجموع
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١١٣

توزيع مفردات العينة حسب عدد سنوات اإلقامة فـي الريـاض،          ) ٩(لجدول رقم   يوضح ا 

وقد بلغت أعلى نسبة للمفردات الالتي يقمن في الرياض منذ ثالثة عشر سنة حيث بلغـت                

، تليها في النسبة الالتي يقمن في الرياض منذ خمسة عشر سـنة حيـث               %٢٤,٣نسبتهن  

، %٢١,٩ منذ أربعة عشر سنة حيث بلغت        ، تليها الالتي يقمن في الرياض     %٢٢,٤بلغت  

، وتلتها  %٧,١وتلتها في النسبة الالتي يقمن في الرياض منذ اثنتي عشر سنة حيث بلغت              

، تليها في النسبة %٤,٥في النسبة الالتي يقمن في الرياض منذ ستة عشر سنة حيث بلغت            

 يقمـن فـي     ، تلتها الالتـي   %٢,٩الالتي يقمن في الرياض منذ عشر سنوات حيث بلغت          

تلتها مفردات العينة الالتي يقمـن فـي        %. ٢,٤الرياض منذ إحدى عشر سنة حيث بلغت        

وتساوت كلٌّ من الالتي يقمن في الرياض منذ خمس سـنوات،           . الرياض منذ ثمان سنوات   

كما تساوت نسبة الالتي يقمن في الرياض منذ        %. ١,٨ومنذ ثمانية عشر سنة حيث بلغت       

وتساوت أيضاً نسبة الالتي يقمن في      %. ١,٦نوات حيث بلغت    أربع سنوات، ومنذ سبع س    

وبلغت نسبة الالتي يقمن في     %. ١,٣الرياض منذ سنتين، ومنذ ثالث سنوات حيث بلغت         

وتساوت نسبة الالتي يقمن في الرياض منذ سنة، وتسع         %. ١,١الرياض منذ ست سنوات   

مفردات العينة يقمن في    ومن المالحظ أن الغالبية العظمى من       %. ٠,٥سنوات حيث بلغت    

وتؤكـد الجـداول    . الرياض منذ والدتهن على حد تعبيرهن، كما تأكد أعمارهن على ذلك          

مكان ميالد المراهقة، مقر ميالد المراهقـة،       (التي توضح الخلفية الثقافية ألسرة المراهقة       

ة العربية  أن غالبية مفردات العينة من مواليد مدن المملك       ). مدة إقامة المراهقة في الرياض    

  .السعودية ويقمن فيها منذ والدتهن
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١١٤

  :عرض وتحليل نتائج المشكالت االجتماعية والنفسية والدراسية للمراهقات: ثانياً

  :مقدمة

  :تستهدف الباحثة عرض وتحليل مؤشرات مشكالت المراهقات ممثلة في اآلتي

مـع  العالقـات األسـرية، العالقـات       (المشكالت االجتماعية، وتحديداً مشكلة      -١

وذلك من خالل إدراج عبـارتين لكـل مـشكلة          ). الصديقات، التمرد على السلطة   

  .للكشف عن وجودها

الـضعف الدراسـي، صـعوبة المـواد        (المشكالت الدراسية، وتحديداً مشكلة      -٢

  .من خالل إدراج عبارتين للكشف عن وجود مثل هذه المشكالت) الدراسية

وذلك ) النطواء، العدوانية، الخوف  الخجل، ا (المشكالت النفسية، وتحديداً مشكلة      -٣

  .من خالل إدراج عبارتين لكل مشكلة للكشف عن وجودها

وحتى يتميز الوصف والتحليل بالدقة، تم ربط تلك المتغيرات بمجموعة من العبارات            

التي تمثل عناصر أو مكونات لكل متغير وضع أمام كل منها وزن من خمـسة أوزان،                

الرفض التام، وتم إعطاء كل إجابة درجة، فاإلجابة األولى         تتدرج بين الموافقة التامة، و    

تسجل للمبحوث خمس درجات، والثانية أربع درجات، والثالثة ثالث درجات، والرابعة           

  .درجتين، والخامسة درجة واحدة

عدم (، ودرجات الرفض معاً، )الموافقة التامة، الموافقة(وتم جمع درجات االتفاق معاً 

وذلك حتى يسهل تبين االتفاق، أو الرفض مع المقارنة ). وعدم الموافقةالموافقة إطالقاً، 

أما الموافقة بدرجة . بينهما عند تحليل الجداول، أو عند عرض نتائج البحث النهائية

متوسطة المشكلة عند المراهقة ولكن بشكل عارض فهي تعاني منها ولكنها نادرة 

  . تمثل منطقة حريةالحدوث، وهي أيضاً تعطي الحياد للمراهقة فهي

كما تم استخراج المتوسط الحسابي للدرجات، واالنحراف المعياري، للتأكد من مدى           

كمـا تـم اسـتخراج معامـل        . قرب أو بعد المتوسط عن المتوسط العام في المجتمع        

  ).١٣-١٢-١١(االختالف لمعرفة التباين بين تقديرات مفردات العينة جداول 
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١١٥

  )١٠(جدول رقم 
  للدراسةمشكالت املراهقات االجتماعية غريات البحثية املباشرة املت: ثانياً

غير موافقة   غير موافقة  موافقة متوسطة  موافقة  موافقة متاماً

  إطالقاً
  املشكالت االجتماعية

  %  ع  % ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

مشكلة   ٤١,٨٨  ١,٢٩  ٣,٠٨  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٥  ٢  ١٥,٧  ٦٠  ١٢,٥  ٤٨  ٣٩,٢  ١٥٠  ١٢,٠  ٤٦  ٢٠,١  ٧٧  ال أتشاجر مع أحد من أفراد أسريت

ت العالقا

  األسرية

  ١٧,٦٦  ٠,٣٥٠  ١,٩٧  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٨  ٣  ٥٤,٦  ٢٠٩  ١٨,٣  ٧٠  ١١,٥  ٤٤  ٣,٩  ١٥  ١١,٠  ٤٢  والداي ال يستمعان لي عندما أتحدث معهما

 أحب اجلال 
 

مشكلة   ٧٣,٦٥  ١,٢٣  ١,٦٧  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٥  ٢  ٦٧,٦  ٢٥٩  ١٥,٧  ٦٠  ٥,٢  ٢٠  ٢,١  ٨  ٨,٩  ٣٤

العالقات مع 

  الصديقات
  ٣٤,٧٥  ١,١٤  ٣,٢٨  ١٠٠  ٣٨٣  ١,٨  ٣  ٨,٤  ٣٢  ٩,١  ٣٥  ٤٦,٥  ١٧٨  ١٥,٧  ٦٠  ١٩,٦  ٧٥  أقتنع بكثري من آراء صديقايت

أجد راحة ومتعة عند مخالفة األنظمة 

  أي مكانوالتعليمات في 

التمرد على   ٧٠,٧٤  ١,٣٣  ١,٨٨  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٣  ١  ٥٩,٣  ٢٢٧  ١٧,٨  ٦٨  ٨,١  ٣١  ٤,٣  ١٧  ١٠,٢  ٣٩

  السلطة
أرفض أن تتدخل والدتي ف طريقة 

  اختياري لمالبسي

٥٨,٢٦  ١,٤٨  ٢,٥٤  ١٠٠  ٣٨٣  -  -  ٣٧,٣  ١٤٣  ١٣,٣  ٥١  ٢٥,٦  ٩٨  ٦,٠  ٢٣  ١٧,٨  ٦٨  
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١١٦

   : االجتماعية كالتالي اتجاهات مفردات العينة نحو المشكالت)١٠(الجدول رقم تظهر بيانات 

اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة العالقات األسرية وتحديد مشكلة الشجار األسري، وتم             -

وقد بلغت نسبة المراهقات الالتي ال يعـانين مـن          . نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبارة     تحديد  

 نـسبة المراهقـات     أما). موافقة %١٢,٠+ موافقة تماماً    % ٢٠,١ % (٣٢,١الشجار األسري   

في حين بلغت نسبة الالتي يعانين من الـشجار         ). موافقة متوسطة % (٣٩,٢المحايدات فقد بلغت    

، وهذه النسبة ال يستهان     )غير موافقة    %١٢,٥+ غير موافقة إطالقاً    % ١٥,٧% (٢٨,٢ األسري

جهزة التربوية أو   بها فهي تمثل أكثر من ربع العينة لذلك يجدر بالمسؤولين والمربين سواء في األ             

اإلرشادية أو اإلعالمية توعية األسرة وعلى رأسها الوالدين بأهمية الترابط األسري وأثره علـى              

، ٣,٠٨ وبلغ المتوسط الحسابي لهـذه المـشكلة   . الحياة األسرية وعلى األبناء واستقرارهم النفسي     

  %).٤١,٨٨(وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٢٩بإنحراف معياري 

  

ات مفردات العينة حنو مشكلة العالقات األسرية وحتديداً حنو مشكلة عدم إنصات اجتاه -
. نسبة وجود املشكلة تبعاً الجتاه العبارةحتديد الوالدين عندما تتحدث إليهما ابنتهما املراهقة ومت 

هن يتحاورن مع والديهن وجيدن آذاناً صاغية هلن من قبل أولياء أموربلغت نسبة املراهقات الاليت و
رتفعة تعد املنسبة الوهذه ). غري موافقة% ١٨,٣+ غري موافقة إطالقاً % ٥٤,٦% (٧٢,٩

أما  . األسر السعودية تتمتع بالروابط  األسرية املتمثلة يف تبادل احلوار واإلصغاءمؤشر طيب على أن
 %١١% (١٤,٩  الاليت يفتقرن لإلصغاء يف األسرة من قبل والديهن فقد بلغتاملراهقاتنسبة 

 وهذه النسبة قد تعد من النسب البسيطة ولكنها ال بد أن حتظى  ).موافقة% ٣,٩+ موافقة متاماً 
باهتمام من قبل املوجهني والتربوين لتوضيح أمهية التحاور األسري للوالدين وأثره على األسرة 

مة معامل وبلغت قي. ٠,٣٥بإحنراف معياري  ،١,٩٧وبلغ املتوسط احلسايب هلذه املشكلة  .واألبناء
  %.١٧,٧٦االختالف 

  

اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة العالقات مع الصديقات وتحديداً مشكلة الرغبـة  فـي                -

المراهقـات  بلغت نسبة   . نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبارة     تحديد  الجلوس مع الصديقات، وتم     

غيـر  % ١٥,٧+ طالقاً  غير موافقة إ  % ٦٧,٦% (٨٣,٣الالتي يرغبن في الجلوس مع صديقاتهن       

يتمتعن بروح اجتماعية ورغبـة     مرتفعة تعد مؤشر طيب على أن المراهقات        النسبة  ال، وهذه   )موافقة

واضحة في الصداقة، ولكن لما للصديقات من تأثير كبير وواضح على صديقاتهن البـد أن تـولي                 
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١١٧

ت، والمـساعدة فـي     األسرة اهتمام كبير لتقنين الصداقة من خالل تحديد الوقت المخصص للصديقا          

   %١١أما نسبة المراهقات الالتي ال يتمتعن بالصداقة فهي نسبة بسيطة  بلغـت              . اختيار الصديقات 

 وعدم الرغبة في الصداقة قد تكون مؤشر علـى وجـود            ).موافقة% ٢,١+ موافقة تماماً   % ٨,٩(

 متوسـط بلـغ ال  و .هامشكالت تعاني منها المراهقة، لذلك البد من تقصي األسباب والعمل على إزالت           

  %. ٧٣,٦٥وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٢٣، بإنحراف معياري ١,٦٧ الحسابي لهذه المشكلة

  

اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة العالقات مع الصديقات وتحديداً نحو مـشكلة االقتنـاع               -

بلغـت نـسبة   فنسبة وجود المشكلة تبعـاً التجـاه العبـارة،    تحديد بكثير من آراء الصديقات وتم  

). موافقـة % ١٥,٧+ موافقة تماماً   % ١٩,٦% (٣٥,٣المراهقات الالتي يقتنعن بآراء صديقاتهن      

وهذه النسب متوقعة لما لجماعة الرفاق من تأثير قوي على أعضائها، كما أن المراهقات يحرصن               

على كسب رضاء صديقاتهن وتقبل ما يصدر منهن من آراء وتصرفات، وهنا يظهردور األسـرة               

في توجيه بناتها بالمناقشة الهادئة وتبادل الحوار الهادف دون قمع بل بتفهم لماهية المرحلة الالتي               

كمـا علـى المـربين      . يعشنها وما يكتنفها من انفعاالت خاصة تتطلب أسلوب خاص في التعامل          

ت المراهقـا أمـا   . واألخصائيين معرفة هذا التأثير واإلستفادة منه في مجـال الوقايـة والعـالج            

، ٣,٢٨الحـسابي   توسـط   الم وبلغ).  موافقة متوسطة % (٤٦,٥  فكانت نسبتهن مرتفعة   المحايدات

   %.٣٤,٧٥وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,١٤بإنحراف معياري 

  

اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة التمرد على السلطة وتحديـداً نحـو مـشكلة مخالفـة                 -

نسبة المراهقـات   فكانت  . ود المشكلة تبعاً التجاه العبارة    نسبة وج تحديد  وقد تم   . التعليمات واألنظمة 

+ غيـر موافقـة إطالقـاً       % ٥٩,٣% (٧٧,١ال يخالفن األنظمة والتعليمات مرتفعة بلغـت        الالتي  

وهذه النسبة المرتفعة تعد من العالمات الطيبة التي تشير إلى أن المراهقات            ). غير موافقة % ١٧,٨

الالتي في حين بلغت نسبة المراهقات      .  النظام ويلتزمن بالتعليمات   يتمتعن بصحة نفسية جيدة  يتقبلن     

وهـذه  ).موافقـة % ٤,٣+ موافقة تمامـاً    % ١٠,٢% (١٤,٥يستمتعن بمخالفة االنظمة والتعليمات     

النسبة قد تعد من النسب المتوسطة لكن على العاملين في مجال التربية والتعليم والخدمة االجتماعية               

وبلغ المتوسط  . فهي مؤشر على وجود مشكلة تتطلب عالج      . رة وإيجاد حلول لها   اإلهتمام بهذه الظاه  

  %. ٧٠,٧٤وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٣٣، بإنحراف معياري ١,٨٨ الحسابي
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١١٨

اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة التمرد على السلطة وتحديداً مشكلة رفض المراهقـات              -

. نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبـارة      تحديد  وقد تم   . نلتدخل والدتهن لطريقة اختيارهن لمالبسه    

% ٣٧,٣% (٥٠,٦يرحبن بمشاركة والدتهن في اختيـار مالبـسهن         بلغت نسبة المراهقات الالتي     و

 يتمـتعن   أن المراهقات تدل على   هذه النسبة المرتفعة    و).  غير موافقة % ١٣,٣غير موافقة إطالقاً،    

. آلراء والـداتهن   أنها إيضاً مؤشر على مدى تقبـل المراهقـات           بروح المشاركة في االختيار، كما    

 بلغت نسبة من يرى أنهـا       في حين   ). موافقة متوسطة % (٢٥,٦وبلغت نسبة المراهقات المحايدات     

 وهذه النسبة توضح أن المراهقة ترغب في        )موافقة% ٦+ موافقة تماماً   % ١٧,٨% (٢٣,٨مشكلة  

. ر بعض األمور الخاصة بها مثل طريقة اختيارهـا إلزيائهـا          االستقالل وأن تعطى الحرية في تقري     

لذلك على األم أن تتفهم هذه الرغبة وأن تشارك بنتها من خالل إعطائها الفرصة في االختيار، وإذا                 

  الحـسابي  متوسـط وبلـغ ال  . لزم األمر أن تتدخل فإن عليها أن تتحلى باألسلوب المرن في التوجيه           

  %. ٥٨,٢٦ وبلغت قيمة معامل االختالف .١,٤٨، بإنحراف معياري ٢,٥٤

  

  :في اآلتي) ١٠(وتتضح أهمية النتائج التي تم استخالصها من الجدول رقم 

أن مشكلة الشجار األسري التي كان من المتوقع أنها تحدث بدرجة كبيرة لم تظهر فقد رأى       -

كانت "  لى العبارةعدم التعليق ع"كما أن نسبة الحياد . من العينة أنها غير موجودة%) ٣٢(

  %).٣٩(مرتفعة حيث بلغت 

أظهرت النتائج أن أولياء أمور الطالبات يستمعن لبناتهن بنسبة كبيرة حيث بلغت النسبة           -

 .وهذه النسبة المرتفعة تدل على إهتمام الوالدين ببناتهم ورغبتهم في مد يد العون لهن%). ٧٢,٩(

رغبن ويجدن متعة في الجلوس مع صديقاتهن حيث بلغت أظهرت بيانات الدراسة أن المراهقات ي -

وهذا متوقع في هذه المرحلة العمرية حيث أن الجماعات وخاصة جماعة %). ٨٣,٣(النسبة 

 .الرفاق تكون ذات قيمة في حياة المراهقة

ظهر لنا ان المراهقات المحايدات كانت نسبتهن ) ١٠(من خالل تحليل بيانات الجدول رقم  -

كما كشفت لنا البيانات أن نسبة من يتأثرن بصديقاتهن بلغت %) .٤٦,٥(لغت مرتفعة فقد ب

)٣٥,٣.(% 

أوضحت لنا إجابات المبحوثات أن المراهقات ال يخالفن األنظمة والتعليمات بنسبة كبيرة حيث  -

 %).٧٧,١(بلغت نسبة الالتي ال يخالفن األنظمة والتعليمات 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١١٩

ات ال يرين أن تدخل والدتهن في اختيار مالبسهن أن المراهق) ١٠(أظهرت بيانات الجدول رقم  -

كما أن الفئة المحايدة لهذه العبارة كانت مرتفعة فقد بلغت %). ٥٠,٦(مشكلة حيث بلغت النسبة 

 .حوالي الربع

بشكل عام يظهر لنا الجدول أن المشكالت االجتماعية للمراهقات تحدث ولكن بدرجة قليلة حيث  -

  .في االتجاه اإليجابيجاءت معظم إجابات المبحوثات 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٢٠

  
  

  )١١(جدول رقم 
  املتغريات البحثية املباشرة للدراسة: ثانياً

  مشكالت املراهقات الدراسية

  
غير موافقة   غير موافقة  موافقة متوسطة  موافقة  موافقة متاماً

  إطالقاً
  املشكالت الدراسية

  %  ع  % ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

صعوبة 

المواد 

  الدراسية

  ٣٨٣  ٠,٩  ٣  ٢٣,٠  ٨٨  ١٤,٤  ٥٥  ٣٣,٢  ١٢٧  ١٢,٣  ٤٧  ١٦,٤  ٦٣  ال أستطيع فهم بعض املواد الدراسية

  

١٠٠  

  

٤٨,٤٠  ١,٣٧  ٢,٨٣  

الضعف 

  الدراسي

درجــايت
  ت ضعيفة

٣٨٣  ٢,٩  ١١  ٤١,٨  ١٦٠  ١٩,٣  ٧٤  ٢٦,٤  ١٠١  ٥,٢  ٢٠  ٦,٨  ٢٦  

  

١٠٠  

  

٥٦,٧٤  ١,٢٢  ٢,١٥  

 
 



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٢١

   : اتجاهات مفردات العينة نحو المشكالت الدراسية كالتالي)١٢(الجدول رقم تظهر بيانات 

اتجاهات مفردات العينـة نحـو      من خالل البيانات التي تم إدراجها في الجدول يالحظ أن              -

تتوزع بين الموافقـة     مشكلة التأخر الدراسي وبالتحديد نحو مشكلة عدم فهم بعض المواد الدراسية،          

 الالتي ال يجدن صعوبة في فهم المـواد الدراسـية    نسبة المراهقات فنجد أن   . وعدم الموافقة والحياد  

أما المحايـدات فقـد بلغـت       ). غير موافقة % ١٤,٤+ غير موافقة إطالقاً    % ٢٣% (٣٧,٤ بلغت  

+  موافقة تماماً    %١٦,٤ ( من المراهقات  %٢٨,٧أن   في حين   . )موافقة متوسطة % (٣٣,٢نسبتهن  

 يجدن صعوبة في فهم بعض المواد الدراسية، وبما أن أكثر من ربع العينة يعانين               )موافقة% ١٢,٣

من هذه المشكلة فالبد أن يعاد النظر في المناهج الدراسية والتعرف على مدى مالئمتها للمراهقات،               

وبلـغ  . ستويات الفكريـة لهـن    كما ال بد من معاودة النظر في كيفية تدريسها بحيث تتناسب مع الم            

وبلغت قيمة معامـل االخـتالف      . ١,٣٧، بإنحراف معياري    ٢,٨٣  الحسابي لهذه المشكلة   متوسطال

٤٨,٤٠ .%  

  

نحو مشكلة التأخر الدراسي وتحديداً نحـو مـشكلة         النتائج التي تم استخالصها من الجدول        -

دى المراهقات، حيث بلغت نسبة     تبين ارتفاع المستويات الدراسية ل    ضعف الدرجات في االمتحانات،     

غيـر  % ١٩,٣+ غيـر موافقـة إطالقـاً       % ٤١,٨% (٦١,١ الالتي يحصلن على درجات مرتفعة    

موافقة تماماً  % ٦,٨(% ١٢ ومع أن نسبة المراهقات ذوات المستويات الضعيفة نسبة قليلة           ).موافقة

. زالة األسباب المؤدية لهـا    ، إال أنه ينبغي االهتمام بها ومالحظتها والعمل على إ         )موافقة% ٥,٢+ 

وبلغت قيمة معامل االختالف    . ١,٢٢، بانحراف معياري    ٢,١٥  الحسابي لهذه المشكلة   توسطوبلغ الم 

٥٧,٩٧.%  

   

  : في اآلتي) ١٢(وتتضح أهمية النتائج التي تم استخالصها من الجدول رقم 

عض المواد الدراسية   يالحظ من نتائج الجدول أن أكثر من ربع العينة يجدن صعوبة في فهم ب                -

وهذه النسبة مؤشر على أنه البد من إيجاد حلول لمشكلة صـعوبة            %). ٢٨,٣(حيث بلغت نسبتهن    

 .المواد الدراسية عند المراهقات

أظهرت البيانات التي تم استخالصها من الجدول أن مستويات المراهقات الدراسـية مرتفعـة               -

 %).٦١,١(حيث بلغت نسبتهن 

لجدول عن وجود مشكالت دراسية تعاني منها المراهقات ولكن بنـسب           بشكل عام يكشف لنا ا     -

  .قليلة، فأغلب إجابات مفردات العينة كانت في االتجاه اإليجابي



  

  

  ة والنفسيةمشكالت المراهقات االجتماعي

  )رسالة ماجستير(والدراسية 

  الفصل الخامس

  

١٢٢

  )١٢(جدول رقم 
  املتغريات البحثية املباشرة للدراسة: ثانياً

  مشكالت املراهقات النفسية
غير موافقة   ر موافقةغي  موافقة متوسطة  موافقة  موافقة متاماً

  إطالقاً
  املشكالت النفسية

  %  ع  % ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع  %  ع

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

معامل 

  االختالف

  الخجل  ٥٧,٩٧  ١,٤٩  ٢,٥٧  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٨  ٣  ٣٤,٧  ١٣٣  ١٦,٢  ٦٢  ٢٢,٩  ٨٨  ٦,٨  ٢٦  ١٨,٥  ٧١  ليست لدي الشجاعة الكافية لسؤال املعلمة أثناء احلصة
أتلعثم في اإلجابة على أسئلة من يكبروني 

  سناً
٥٨,١١  ١,٣٦  ٢,٣٤  ١٠٠  ٣٨٣  ١,٣  ٥  ٣٦,٨  ١٤١  ٢١,١  ٨١  ٢٠,٤  ٧٨  ٩,٤  ٣٦  ١١,٠  ٤٢  

أحب أن أ
 

  االنطواء  ٦٤,٨٧  ١,٣٣  ٢,٠٥  ١٠٠  ٣٨٣  ١,٣  ٥  ٤٩,٣  ١٨٩  ١٨,٠  ٦٩  ١٨,٠  ٦٩  ٢,٩  ١١  ١٠,٤  ٤٠

  ٦٣,٧٣  ١,١٦  ١,٨٢  ١٠٠  ٣٨٣  ١,٨  ٧  ٥٦,٧  ٢١٧  ١٧,٨  ٦٨  ١٤,١  ٥٤  ٤,٣  ١٧  ٥,٢  ٢٠  تةال أرغب يف احلديث، فأنا دائماً صام

  العدوانية  ٥٣,٧٨  ١,٣٥  ٢,٥١  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٨  ٣  ٣٠,٨  ١١٨  ٢٠,٩  ٨٠  ٢٥,٦  ٩٨  ٩,٧  ٣٧  ١٢,٣  ٤٧  عندما أغضب أقول كالماً غير الئق
ال تعجبني الطالبة التي تقاطع المعلمة 

  أثناء الشرح

٤٤,٨٠  ١,٦٤  ٣,٦٦  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٣  ١  ٢٠,٩  ٨٠  ٧,٦  ٢٩  ٨,٦  ٣٣  ١٠,٢  ٣٩  ٥٢,٥  ٢٠١  

  ٥٦,٨٨  ١,٢٨  ٢,٢٥  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٥  ٢  ٣٩,٢  ١٥٠  ١٩,٦  ٧٥  ٢٦,٦  ١٠٢  ٤,٧  ١٨  ٩,٤  ٣٦  أشعر بالخوف دائماً

  ٦٠,٢٥  ١,٤٤  ٢,٣٩  ١٠٠  ٣٨٣  ٠,٣  ١  ٣٨,٦  ١٤٨  ١٩,٦  ٧٥  ٢٠,١  ٧٧  ٦,٠  ٢٣  ١٥,٤  ٥٩  ال أفكر كثيراً بمسألة فقداني ألحبائي

 



  

  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية

  )رسالة ماجستير( والدراسية 

  الفصل السادس

  

١٢٣

   : اتجاهات مفردات العينة نحو المشكالت النفسية كالتالي)١٢(الجدول رقم تظهر بيانات  

اتجاهات مفردات عينة البحث نحو مشكلة الخجل وتحديداً نحو عدم الجرأة علـى سـؤال                -

 فبلغت نسبة المراهقات  . وقد تم حساب نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبارة        . المعلمة أثناء الحصة  

غيـر موافقـة    % ٣٤,٧% (٥٠,٩ تي يملكن الجرأة على سؤال ومناقشة المعلمة أثناء الحـصة         الال

 وهذه النسبة المرتفعة لها داللة على أن المراهقات يتمتعن بـصحة            ).غير موافقة % ١٦,٢+ إطالقاً

  أما نسبة المحايدات فقـد     .نفسية جيدة تمكنهن من التحاور العلني في الفصل أمام الطالبات والمعلمة          

موافقة % ١٨,٥% ( ٢٥,٣المقابل نجد أن حوالي ربع العينة       في  ). موافقة متوسطة % (٢٢,٩ بلغت

 يعانين من عدم القدرة على سؤال المعلمة أو التحاور معها أثنـاء الحـصة               )موافقة% ٦,٨+ تماماً  

وهذه المشكلة تتطلب حلول من قبل المسؤلين والمربين والمرشـدين واألخـصائين االجتمـاعيين              

. النفسيين لتخليص المراهقة من االنفعاالت السلبية التي تعيق اندماجها مع اآلخرين والتفاعل معهم            و

وبلغت قيمة معامل االختالف    . ١,٤٩، بانحراف معياري    ٢,٥٧  الحسابي لهذه المشكلة   متوسطوبلغ ال 

٥٨,١١ .%  
  

اإلجابة علـى أسـئلة     اتجاهات مفردات عينة البحث نحو مشكلة الخجل وتحديداً نحو التلعثم عند             -

الالتـي  كانت نـسبة المراهقـات      . وقد تم حساب نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبارة        . الكبار

غير % ٣٦,٨% (٥٧,٩يستطعن إجراء الحوار مع منهم أكبر منهن في السن مطمئنة حيث بلغت             

% ٢٠,٤تهن  أما المراهقات المحايدات فقد بلغـت نـسب       ). غير موافقة % ٢١,١+ موافقة إطالقاً   

 في حين بلغت نسبة المراهقات الالتي يجدن صعوبة في اإلجابة على أسـئلة              ). موافقة متوسطة (

 وهـذه   ).موافقـة % ٩,٤+ موافقة تماماً   % ١١% (٢٠,٤فقد بلغت   الكبار دون ارتباك أو تلعثم      

تـدارك  النسبة قد تعد من النسب المتوسطة ولكنها تحتاج لألهتمام والعناية من قبـل المـسؤلين ل               

المشكلة قبل استفحالها ووضع حلول عالجية لمن يعانين من هذه المشكلة ووضع حلـول وقائيـة               

، بـإنحراف معيـاري     ٢,٣٤ الحسابي لهذه المـشكلة   متوسط  وبلغ ال . لتفادي الوقوع بهذه المشكلة   

  %. ٦٤,٨٧وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٣٦
   

تحديداً نحو مشكلة الرغبة في الجلـوس منفـردة،         اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة االنطواء و       -

وتم حساب نسبة وجود المشكلة حسب اتجاه العبارة، فبلغت نسبة المراهقات السعوديات الالتي ال              

هذه النسبة  ). غير موافقة % ١٨+ غير موافقة إطالقاً    % ٤٩,٣% (٦٧,٣يعانين من هذه المشكلة     

كما تدل علـى قـدرتهن      لتي تتمتع بها المراهقات     تعد نسبة مرتفعة تدل على الروح االجتماعية ا       

). موافقة متوسـطة  % (١٨أما المحايدات فقد بلغت نسبتهن      . على التفاعل واالندماج مع األخرين    

 من المراهقـات يفـضلن      )موافقة% ٢,٩+ موافقة تماماً   % ١٠,٤ % (١٣,٣  نجد أن    في حين 



  

  مشكالت المراهقات االجتماعية والنفسية

  )رسالة ماجستير( والدراسية 

  الفصل السادس

  

١٢٤

 أنها مؤشر على أن مشكلة االنطـواء مـن          وهذه النسبة مع أنها نسبة قليلة إال      . األنفراد بذواتهن 

المشكالت التي قد تعاني منها المراهقات لذلك ال بد من مساعدة المراهقة علـى االنـدماج مـع                  

، ٢,٠٥  الحسابي لهذه المـشكلة    متوسطوبلغ ال . اآلخرين، وتشجيع مشاركتها باألنشطة االجتماعية    

 %.٦٤,٨٧وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٣٣بإنحراف معياري 

  

. اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة االنطواء وتحديداً نحو مشكلة عدم الرغبة في الحديث             -

يـرغبن  فبلغت نسبة المراهقات السعوديا الالتي      . وتم حساب نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبارة       

% ١٧,٨+ غير موافقة إطالقاً    % ٥٦,٧% (٧٤,٥في التحاور مع  األخرين وتبادل أطراف الحديث         

 يمكن استغاللها من خالل تبادل األحاديث المفيدة التي ممكن أن           مرتفعةالنسبة  الوهذه  ). غير موافقة 

ونجد  .تستفيد منها المراهقة في حياتها بشكل عام دون توجيه مباشر أو نصح قد تنفر منه المراهقة               

 وهذه  .ت يفضلن الصمت   من المراهقا  )موافقة% ٤,٣+ موافقة تماماً   % ٥,٢% (٩,٥في المقابل أن    

النسب مع أنها قليلة إال أنها إيضاً تتطلب اهتمام من خالل مساعدة المراهقة على الحـديث وتعبيـر             

عن نفسها وما يجيش بداخلها من افكار وانفعاالت، وترغيبها على االختالط بالنـاس ومـشاركتهم               

وبلغت قيمة  . ١,١٦راف معياري   ، بإنح ١,٨٢ وبلغ المتوسط العام لهذه المشكلة    . باالنشطة المختلفة 

  %.٦٣,٧٣معامل االختالف 
  

اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة العدوانية وتحديداً نحو التلفظ بكالم غير الئـق عنـد                -

فبلغت نـسبة المراهقـات الالتـي ال        . نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبارة     تحديد  وتم  . الغضب

غيـر  % ٢٠,٩+ غير موافقـة إطالقـاً      % ٣٠,٨% (٥١,٧يتلفظن بكالم غير الئق عند الغضب       

 لها داللة واضحة على أن المراهقات على مـستوى مـن االخـالق              هذه النسبة المرتفعة  و). موافقة

موافقـة  % (٢٥,٦ أما نسبة المحايدات فقد بلغـت        .والتربية تمكنهن من تمالك أنفسهن عند الغضب      

يستطعن التحكم فـي ذواتهـن عنـد الغـضب      الالتي ال بلغت نسبة المراهقاتفي حين   ). متوسطة

 وهذه النسبة التي    ).موافقة% ٩,٧+ موافقة تماماً   % ١٢,٣% (٢٢وبالتالي يتلفظن بكالم غير الئق      

تمثل حوالي ربع العينة تحتاج إلى عالج وإعادة نظر في األساليب التربوية المـستخدمة، والعمـل                

وبلـغ   .من تفادي استخدام األلفاظ غير الالئقة     على إكساب المراهقات نماذج سلوكية جديدة تمكنهن        

وبلغت قيمة معامـل االخـتالف      . ١,٣٥، بإنحراف معياري    ٢,٥١  الحسابي لهذه المشكلة   متوسطال

٥٣,٧٨ .%  
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١٢٥

اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة العدوانية وتحديداً نحو إعجاب المراهقة بالطالبة التي             -

فبلغـت نـسبة    . سبة وجود المشكلة تبعاً التجـاه العبـارة       وتم حساب ن  . تقاطع المعلمة أثناء الشرح   

ال يعجبن بالطالبة التي تعرقل سير العملية التعليمية من خالل مقاطعـة المعلمـة              المراهقات الالتي   

 تـدل علـى     هذه النـسبة  ).موافقة% ١٠,٢+ موافقة تماماً   % ٥٢,٥% (٦٢,٧أثناء شرحها للدرس    

 المراهقات الالتي ال يجدن     نسبةأما   .دية رغبتها في التعليم   ارتفاع مستوى الوعي عند المراهقة، وج     

% ٢٠,٩ (  %٢٨,٥بأس في مقاطعة المعلمة أثناء شرحها فهي تمثل أكثر من ربع العينة فقد بلغت               

 وهذه النسبة ال يمكن تجاهلها فال بد من دراسة األسباب           ).غير موافقة % ٧,٦+ غير موافقة إطالقاً    

ى إزالتها، كما يجب أن تكون المعلمة على دراية بهـا، وأن تعمـل علـى                المؤدية لها، والعمل عل   

إكتساب مهارات جديدة تمكنها من إدارة الفصل الدراسي، كما تمكنها من احتـواء هـذه المـشكلة                 

وبلغت قيمة معامل   . ١,٦٤، بإنحراف معياري    ٣,٦٦  الحسابي لهذه المشكلة   متوسطلغ ال بو .وتخطيها

  %.٤٤,٨٠االختالف 

  

. هات مفردات العينة نحو مشكلة الخوف وتحديداً نحو مشكلة الشعور بالخوف دائمـاً            اتجا -

يشعرن بالخوف   فبلغت نسبة المراهقات الالتي ال       ،نسبة وجود المشكلة تبعاً التجاه العبارة     تحديد  وتم  

وهذه النسبة تعـد مـن      ). غير موافقة % ١٩,٦+ غير موافقة إطالقاً    % ٣٩,٢% (٥٨,٨بشكل دائم   

.  المرتفعة التي تعتبر مؤشر طيب على أن المراهقة تتمتع بالشجاعة وعدم تملك الخوف منها              النسب

 في حين نجد أن الشعور بالخوف بشكل        ). موافقة متوسطة % (٢٦,٦أما نسبة المحايدات فقد بلغت      

 من المراهقات ومع أن هذه النسبة تعد        )موافقة% ٤,٧+ موافقة تماماً   % ٩,٤  (%١٤,١دائم يتملك   

من النسب المتوسطة إال أنها تشير إلى ضرورة دراسة األسباب المؤدية لها ووضع الحلول لتخليص               

، بـإنحراف معيـاري     ٢,٢٥  الحسابي لهذه المشكلة   متوسطلغ ال بو. المراهقات من انفعاالت الخوف   

  %.٥٦,٨٨وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٢٨
  

اً نحو مـشكلة الخـوف مـن فقـدان          اتجاهات مفردات العينة نحو مشكلة الخوف وتحديد       -

الالتـي  فبلغت نسبة المراهقات    . نسبة وجود هذه المشكلة تبعاً التجاه العبارة      تحديد  وقد تم   . عزاءاأل

غيـر  % ١٩,٦+ غير موافقة إطالقاً    % ٣٨,٦% ( ٥٨,٢ يتملكهن الخوف من فقدان المقربين لهن     

ن قبل المحيطين بالمراهقة سواء والـديها،        وهذه النسبة المرتفعة تتطلب المزيد من الجهد م        ).موافقة

معلماتها، واألخصائيات االجتماعيات والنفسيات، وذلك للعمل على تخليص المراهقة مـن مـشاعر             

 . الخوف والوصول بها إلى مستوى من النضج العقلي والنفسي والديني يمكنها من فهم ماهية الحياة              

يشعرن بـالخوف   بلغت نسبة المراهقات الالتي ال      و). موافقة متوسطة % (٢٠,١أما نسبة المحايدات    
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١٢٦

لغ المتوسط الحـسابي لهـذه      بو). موافقة% ٦+ موافقة تماماً   % ١٥,٤% (٢١,٤من فقدان أحبائهن    

  %. ٦٠,٢٥وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٤٤، بإنحراف معياري ٢,٣٩المشكلة 

  

  

  :في اآلتي) ١٢(وتتضح أهمية النتائج التي تم استخالصها من الجدول رقم 

أظهرت النتائج أن المراهقات يملكن الجرأة على التحاور العلني وسؤال اآلخرين حيث  -

وهذه النسبة مؤشر على أن المراهقة ال تعاني من انفعاالت الخجل التي %). ٥٠,٩( بلغت نسبتهن 

 الخجل يتملكهن انفعال%) ٢٥,٣( يقابلها حوالي ربع العينة . تعرق اندماجها مع الوسط االجتماعي

ويمنعهن من سؤال وحوار المعلمة، وهذه الفئة من المراهقات تحتاج إلى جهود لتخليصهن من 

  .الخجل الذي يعرقل تكيفهن مع المجتمع

عن قدرة المراهقة على االندماج مع الكبار والتخاطب معهم ) ١٢(يكشف الجدول رقم  -

يجدن صعوبة في %) ٢٠,٤(أن في حين %). ٥٧,٩(بحرية دون تردد أو تلعثم حيث بلغت نسبتهن 

تبادل الحوار مع الكبار، وهذه النسبة المتوسطة تحتاج إلى االهتمام والعناية من قبل المسؤولين 

 .لمواجهتها ووضع حلول وقائية وعالجية لها

لم تكشف إجابات مفردات العينة عن وجود مشكلة االنطواء التي تظهر في فترة المراهقة  -

لغت نسبة المراهقات الالتي يتمتعن بروح اجتماعية ورغبة في مشاركة إال بنسبة بسيطة، حيث ب

ومع أن نسبة من يعاني من مشكلة االنطواء من %). ٦٧,٣(اآلخرين في األنشطة المختلفة 

إال أنها تتطلب اهتمام لتخليص المراهقة من هذه %) ١٣,٣(المراهقات تعد بسيطة حيث تبلغ 

ع اآلخرين وتشجيع نزعة الروح االجتماعية لديها من خالل المشكلة ومساعدتها على االندماج م

 .المشاركة في األنشطة االجتماعية

من المراهقات يحببن التحاور مع %) ٧٤,٥(أن ) ١٢(أوضحت لنا نتائج الجدول رقم  -

 .اآلخرين ويستمتعن بتجاذب أطراف الحديث مع الغير

طيع مالحظة قدرة المراهقات على نست)  ١٢(من البيانات التي تم إدراجها في الجدول رقم  -

أي حوالي ربع العينة %) ٢٢(يقابلها %). ٥١,٧(تمالك أنفسهن عند الغضب حيث بلغت نسبتهن 

من المراهقات يجدن صعوبة في ضبط أنفسهن عندما يغضبن وبالتالي يستخدمن األلفاظ غير 

 .دمةالالئقة، وهذه النسبة تحتاج إلعادة نظر في األساليب التربوية المستخ

أظهرت النتائج أن المراهقات ال يعجبن بالطالبة التي تعطل العملية التعليمية في الفصل  -

يقابلها أكثر . وهذه النسبة المرتفعة تدل على رغبة الطالبة في التعليم%). ٦٢,٧(حيث بلغت نسبتهن 
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١٢٧

 قيمة يستمتعن بمقاطعة المعلمة وإضاعة وقت الدرس بأمور ليست ذات%) ٢٨,٥(من ربع العينة 

 .وهذه النسبة ال بد من االهتمام بها ووضع حلول لعالجها

وهذه الشجاعة %). ٥٨,٨(كشفت نتائج الدراسة عن شجاعة المراهقات حيث بلغت نسبتهن  -

 .تتطلب تعزيز من قبل المحيطين بالمراهقة لضمان استمرارها

ملكهن الشعور من خالل البيانات التي تم استخالصها من الجدول نالحظ أن المراهقات يت -

لذلك ال بد من العمل على إزالة األسباب %). ٥٨,٢(بالخوف من فقدان أحبائهن حيث بلغت نسبتهن 

 .المؤدية للوقوع في هذه المشكلة من خالل دراسة األسباب، ووضع الخطط العالجية

أن المشكالت النفسية للمراهقات موجودة ولكن ) ١٢(بشكل عام يظهر لنا الجدول رقم  -

 .سيطة، حيث كانت معظم إجابات مفردات العينة إيجابيةبنسب ب
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  :الفصل السادس

  النتائج العامة: أوالً

  التوصيات: ثانياً

  ملخص البحث: ثالثاً
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١٠٠

فـردات  بعد االنتهاء من عملية التحليل اإلحصائي للبيانات الميدانية عن اتجاهـات م           

تمكنـت  . العينة نحو المشكالت االجتماعية والدراسية والنفسية للمراهقات االجتماعيـة        

  :الباحثة من حصر نتائج الدراسة في اآلتي

  :محور المشكالت االجتماعية: أوالً

تتميز األسرة السعودية باالستقرار والترابط األسري ويتضح ذلك مـن ارتفـاع             -١

 كمـا يتـضح     %. ٣٢,١نين من مشكلة الشجار األسري      نسبة المراهقات الالتي ال يعا    

نسبة المراهقات الالتي يعـانين     أما  %. ٣٩,٢إيضاً من ارتفاع نسبة الحياد حيث بلغت        

 وهذه النسبة تمثل أكثر من ربع العينة        %.٢٨,٢ مشكلة الشجار األسري فقد بلغت      من  

 بمتوسـط عـام     .هـا لذلك يتوجب االهتمام بها من خالل إيجاد حلول فعالة للقضاء علي          

  %. ٤١,٨٨، وبلغت قيمة معامل االختالف ١,٢٩، وبانحراف معياري ٣,٠٨

  

 تتمتع األسرة السعودية بقوة العالقات بين أفرادها ويتضح ذلك من خالل ارتفاع             -٢

 وهذه  ،%٧٢,٩نسبة المراهقات الالتي يجدن آذاناً صاغية لحديثهن حيث بلغت نسبتهن           

رتفاع مستوى الوعي عند الوالدين اللذين يتيحـان الفرصـة          النسبة المرتفعة تدل على ا    

لبناتهم في التعبير عن ذواتهن ومايجيش في داخل أنفسهن، كما يتيحان لهـن الفرصـة               

للتحدث عن ما يواجهنه من مواقف مختلفة تمر بهن ، وهـذا الحـوار األبـوي يتـيح      

ـ           اتهن وبالتـالي   الفرصة للوالدين للتعرف على اتجاهات وافكار ومشاعر وحاجـات بن

أما نسبة المراهقات الالتي ال يجدن مـن         .توجيههن وتلبية حاجاتهن بما يتناسب معهن     

، وهذه النسبة تحتاج إلـى توجيـه الوالـدين    %١٤,٩يستمع لهن في أسرهن فقد بلغت    

، وبـانحراف معيـاري     ١,٩٧بمتوسط عام   . وتوضيح فوائد تبادل األحاديث مع بناتهم     

  %. ١٧,٧٦ل االختالف وبلغت قيمة معام ،٠,٣٥
 
 لـذلك  ، %٨٣,٣نسبتهن حيث بلغت  تستمتع المراهقات بالجلوس مع صديقاتهن    -٣

البد من اختيار الصحبة الصالحة وتقنين عالقة الصداقة بحيث ال تكون هـي العالقـة               

الوحيدة في حياة المراهقة، فتنوع العالقات القوية في حياة المراهقة من عالقات أخويه،             

بوية، تتيح الفرصة للمراهقة الكتساب مفاهيم واتجاهات مختلفة، كما تخفـف           وعالقات أ 



  

  

  

١٠١

، وبلغـت قيمـة   ١,٢٣، وبانحراف معيـاري  ١,٦٧بمتوسط عام . من تأثير الصديقات  

  %. ٧٣,٦٥معامل االختالف 

  

 من المراهقات يقتنعن بآراء صديقاتهن، وهذه النـسبة متوقعـة لمـا             %٣٥,٣ -٤

ها، لذلك يتوجب على الوالدين تحديد الوقت الذي تقضيه         للصديقة من تأثير على صديقت    

إبنتهما مع صديقاتها بحيث ال يكون معظم وقتها مع الصديقات، كما ال بـد أن يكـون                 

هناك وقت محدد لألسرة لتبادل األحاديث والمشاركة فـي اتخـاذ القـرارات واتاحـة               

%. ٤٦,٥لغـت   بويالحظ ارتفاع نسبة الحيـاد حيـث         الفرصة لالستشارات األسرية،  

، وبلغـت قيمـة معامـل االخـتالف         ١,١٤، وبانحراف معياري    ٣,٢٨بمتوسط عام   

٣٤,٧٥ .%  

  

  

ـ       -٥ مـنهن ال يخـالفن     % ٧٧ارتفاع المستوى األخالقي والتربوي عند المراهقات ف

أما نسبة الالتي يجدن متعة في عدم االلتزام باالنظمـة ومخالفـة             ،األنظمة والتعليمات 

، وبلغـت   ١,٣٣، وبانحراف معياري    ١,٨٨بمتوسط عام   %. ١٤,٥التعليمات فقد بلغت  

  %. ٧٠,٧٤قيمة معامل االختالف 

  

ال ترى المراهقات أن تدخل والدتهن في طريقة اختيارهن لمالبـسهن مـشكلة              -٦

  أما نسبة المراهقات الالتي يجدنها مـشكلة فقـد بلغـت          %. ٥٠,٦حيث بلغت نسبتهن    

بنتها في حاجة للشعور باالستقاللية والرغبة في        لذلك على األم أن تدرك أن إ       %.٢٣,٨

أخذ القرار بنفسها، فعليها أن تختار الطريقة المناسبة لمشاركة إبنتها في قراراتها بدون             

، ٢,٥٤بمتوسط عـام    %. ٢٥,٦ أما نسبة المراهقات المحايدات فقد بلغت        .أن تضايقها 

  %. ٥٨,٢٦، وبلغت قيمة معامل االختالف ١,٤٨وبانحراف معياري 

  

  :محور المشكالت الدراسية: ثانياً



  

  

  

١٠٢

 ارتفاع المستويات الدراسية عند المراهقات، فالمراهقة تحصل علـى درجـات             -١

 من المراهقات   %١٢  في حين أن   %.٦١,١نسبتهن  حيث بلغت   مرتفعة في االمتحانات    

لحلول مستوياتهن الدراسية ضعيفة، وهذه النسبة مع أنها تعتبر نسبة قليلة إال أنها تحتاج   

، وبلغت قيمة معامـل     ١,٢٢، وبانحراف معياري    ٢,١٥بمتوسط عام   . عالجية ووقائية 

  %. ٥٧,٩٧االختالف 

  

كمـا أن   .  من المراهقات ال يجدن صعوبة في فهم المـواد الدراسـية           %٣٧,٤ -٢

 أكثر من ربع العينة يعـانين       %.٣٣,٢ فقد بلغت    المراهقات المحايدات نسبتهن مرتفعة   

وهذه النسبة تستوجب إعـادة     %. ٢٨,٣الدراسية فقد بلغت نسبتهن     من صعوبة المواد    

، وبـانحراف معيـاري     ٢,٨٣ بمتوسط عام    .نظر في المواد الدراسية وكيفية تدريسها     

  %. ٤٨,٤٠، وبلغت قيمة معامل االختالف ١,٣٧

  

  

  

  :محور المشكالت النفسية: ثالثاً

معلمة والتحاور العلني    تتمتع المراهقات بصحة نفسية جيدة تمكنها من سؤال ال         -١

يعانين مـن   % ٢٥,٣وحوالي ربع العينة    %. ٥٠,٩معها في الحصة الدراسية  بنسبة       

لذلك علـى المعلمـة أن      . مشكلة الخجل التي تمنعهن من المناقشة والحوار في الفصل        

بمتوسط . تعمل على تخليص المراهقة من انفعاالتها السلبية التي تعيق تفاعلها الدراسي          

  %. ٥٨,١١، وبلغت قيمة معامل االختالف ١,٤٩ وبانحراف معياري ،٢,٥٧عام 

  

تملك المراهقات القدرة علىالتحاور وتبادل الحديث مع الكبـار دون تـردد أو              -٢

 بلغت نسبة المراهقات الالتـي يـتملكهن التـردد          %.٥٧,٩تهن  تلعثم حيث بلغت نسب   

نـسبة تتطلـب االهتمـام      ، وهـذه ال   %٢٠,٤ والتلعثم عندما يتبادلن الحديث مع الكبار     

بالمراهقة والعمل على ادماجها في مجتمع الكبار بحيث تتمكن من التكيف مع من هـن               



  

  

  

١٠٣

، وبانحراف معيـاري    ٢,٣٤بمتوسط عام   . أكبر منها وبالتالي تتالشى انفعاالتها السلبية     

  %. ٦٤,٨٧وبلغت قيمة معامل االختالف . ١,٣٦

  

من التفاعل مع اآلخرين فهي ال ترغب        تتمتع المراهقات بروح اجتماعية تمكنها       -٣

أما نسبة الالتي يفـضلن الجلـوس       %. ٦٧,٣ تهنحيث بلغت نسب  في الجلوس بمفردها    

، ولكنها تتطلب البحث والدراسة في أسبابها والعمـل         %١٣,٣منفردات فهي نسبة قليلة     

، وبلغت قيمـة معامـل      ١,٣٣، وبانحراف معياري    ٢,٠٥بمتوسط عام   . على عالجها 

  %. ٦٤,٨٧ االختالف

  

  

 تجد المراهقات راحة ومتعة في تبادل الحديث مع اآلخرين حيث بلغت نـسبتهن              -٤

 أما المراهقات الالتي يعانين من مشكلة االنطواء المتمثلة في عدم الرغبة في             %.٧٤,٥

، ولكنها تتطلب االهتمام والبحث في األسباب ومواجهتها        %٩,٥الحديث نسبتهن قليلة        

، وبلغت قيمة معامل    ١,١٦، وبانحراف معياري    ١,٨٢ بمتوسط عام    .ةباألساليب العلمي 

  %.٦٣,٧٣االختالف 

  

تتحلى المراهقات بأخالق عالية  فهن ال يتلفظن بكالم غير الئق عند الغـضب                -٥

ال يستطعن تمالك أنفسهن عند الغـضب،       % ٢٢وأقل من ربع العينة     %. ٥١,٧بنسبة  

الل القضاء على هذه العادة ومحاولة إحـالل        لذلك البد من مواجهة هذه المشكلة من خ       

، وبـانحراف   ٢,٥١بمتوسـط عـام     . نماذج سلوكية جديدة مقبولة اجتماعياً واخالقيـاً      

  %.٥٣,٧٨    ، وبلغت قيمة معامل االختالف ١,٣٥معياري 

  

   

 جدية تجاه رغبتهن في التعلـيم، فهـن ال يعجـبن بالطالبـة              المراهقاتأبدت    -٦

 سير التدريس من خالل مقاطعة المعلمة أثناء الدرس حيث بلغت           المشاكسة التي تعرقل  

 يرغبن فـي مقاطعـة      %٢٨,٥في حين نجد أن أكثر من ربع العينة         %. ٦٢,٧نسبتهن  



  

  

  

١٠٤

المعلمة أثناء شرحها للدرس، لذلك على المعلمة أن تحد من هذه الظاهرة، وأن تكتسب              

. شاكل من هـذا النـوع     مهارات تمكنها من إدارة الفصل الدراسي بدون أن مواجهة م         

، وبلغـت قيمـة معامـل االخـتالف         ١,٦٤، وبانحراف معياري    ٣,٦٦بمتوسط عام   

٤٤,٨٠.%  

   

 تهن حيث بلغت نسب    بشكل دائم    الخوفتتحلى المراهقات بالشجاعة فهي ال تشعر ب       -٧

 يتملكهن الخوف ويسيطر عليهن بشكل دائم فقـد         المراهقات الالتي أما نسبة   و%. ٥٨,٨

ال بد من العمل على تحرير المراهقات من مشاعر الخوف التي تتحكم       ف %.١٤,١بلغت  

 .بها من خالل البحث والدراسة في األسباب، ووضـع خطـط عالجيـة  لمواجهتهـا               

، وبلغـت قيمـة معامـل االخـتالف         ١,٢٨، وبانحراف معياري    ٢,٢٥متوسط عام   ب

٥٦,٨٨.%  

   

   

ـ      لمقربين لهـن    فقدان ا تخاف المراهقات من     -٨   %.٥٨,٢تهن  سب حيـث بلغـت ن

فالمراهقة في حاجة إلى وتخليصها من مشاعر الخوف المسيطر عليهـا مـن خـالل               

 الالتي ال يعـانين      المراهقات    وبلغت نسبة  . توعيتها وتوضيح طبيعة وماهية الحياة لها     

، وبـانحراف معيـاري     ٢,٣٩بمتوسط عـام    %. ٢١,٤الخوف من فقدان األحباء     من  

  %.٦٠,٢٥الف ، وبلغت قيمة معامل االخت١,٤٤

  

  

 بشكل عام يظهر لنا من نتائج الدراسـة أن المـشكالت االجتماعيـة والنفـسية                -

والدراسية تحدث ولكن بنسب بسيطة حيث جاءت معظم إجابات مفردات العينـة فـي              

  .االتجاه اإليجابي
  

  

  



  

  

  

١٠٥

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  التوصيات 
  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

١٠٦

  :بناء على نتائج الدراسة، تم صياغة التوصيات التالية

توعية المراهقات بطبيعة المشكالت التي قد يتعرضن لها، وتوضـيح أسـبابها،             -١

  .وماهيتها كيفية معالجتها

توعية الوالدين بأهمية الصداقة في حياة المراهقات، فالصداقة تتيح للمراهقات           -٢

إمكانية العثور على دور يقمن به، وتساعدهن على التحرر واالستقالل كمـا            

  . هارات والصفات الضرورية للمشاركة في الحياة االجتماعيةأنها تكسبهن الم

تبصير الوالدين بمشكالت العالقة مع الصديقات، وتوضيح أثر الـصداقة علـى             -٣

  .سلوك بناتهن المراهقات

  .توعية المراهقات بضرورة التفكير والتحليل قبل االقتناع بآراء الصديقات -٤

  .في حياة بناتها المراهقاتتوضيح الدور الذي تقوم بها األسرة  -٥

دعم وتعزيز أواصر العالقات األسرية من خالل اتاحة الحـوار وفـرص             -٦

التعبير عن الذات، واالحتواء بالحب و الحنان والتفهم لكل مـا يطـرأ             

  .على أفراد األسرة من تغيير

توعية األم بالكيفية التي تتمكن من خاللها المـشاركة فـي االختيـارات              -٧

  .نتها المراهقةالخاصة باب

تعزيز حب النظام واتباع التعليمات عند المراهقات، من خـالل شـكرهن             -٨

  .وتقدير التزامهن بذلك

 تقدير وشكر الطالبات ذوات المستويات الدراسية الجيدة ، وذلك لضمان            -٩

  .االستمرارية

مساعدة الطالبات الالتي يعانين من مشكالت دراسية من خالل توضـيح            -١٠

  .تأخر الدراسي لهن، والعمل على إزالتهاأسباب ال

تعزيز الروح االجتماعية التي تتمتع بها المراهقة، من خالل العالقـات            -١١

االجتماعية وإتاحة الفرصة لها فـي المـشاركة فـي أوجـه النـشاط         

  . االجتماعي



  

  

  

١٠٧

تعزيز شجاعة المراهقة، من خالل توضيح ماهية الخـوف، وأسـبابه،           -١٢

  .وكيفية التخلص منه

تخليص المراهقات من مشكلة الخـوف مـن فقـدان األحبـاء وذلـك               -١٣

  .بمساعدتهن على النضوج الفكري والنفسي والديني

منح المدرسة الشكر والتقدير للطالبة التي تتمتع بروح إيجابيـة داخـل           -١٤

  .الفصل، وذلك من خالل رفضها كل ما يعطل العملية التعليمية

تحكمن بأنفسهن عند الغـضب، سـواء فـي         اإلشادة بالمراهقات الالتي ي    -١٥

  .المدرسة أو في المنزل

تشجيع الطالبة على اإلدالء برأيها، أو طرح أسـئلة خاصـة بالمـادة              -١٦

  .الدراسية

تشجيع  اندماج المراهقات مع الكبار، من خالل تبصير الراشدين  بـضرورة تقبـل                -١٧

فرصـة لتغيـر    المراهقات ومساعدتهن على االندماج فـي عـالمهن ومـنحهن ال          

اتجاهاتهن ومفاهيمهن وسلوكياتهن المختلفة بما يتناسب مـع المرحلـة الجديـدة            

  .والمجتمع الجديد

النظرة لمشكالت المراهقات على أساس ترابطي، فالمشكلة الدراسية مثالً قد تكـون             -١٨

  .امتداداً لمشكالت أخرى تعاني منها المراهقة
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

١٠٨

  

  

  

  

  

  

  

  ملخص البحث



  

  

  

١٠٩

  :دراسةمشكلة ال

تعتبر مرحلة المراهقة من الفترات الهامة الحساسة في حياة اإلنسان، ذلك ألنها تمثل 

فمرحلة المراهقة تزخر بكثير من األزمات . فترة نمو جسمي وعقلي ونفسي هامة

  النفسية والمشاكل السلوكية

فمشاكل المراهقة كثيرة ومتعددة تستلزم تدخل مهني من قبل المتخصصين لوضع خطـط             

بنية على أسس علمية، لكي يتم تجاوز هذه المرحلة دون أن تترك أثر ضاراً في شخصية              م

  . الفرد

واستناداً ألهمية هذه المرحلة باعتبارها مرحلة تتأثر بما قبلها من مراحـل، وتـؤثر فـي                

المراحل التي تليها، فإن هذا الدراسة قامت بالتحقق من وجود بعض المشكالت االجتماعية             

العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على السلطة،         (للمراهقات  والنفسية  

باعتبارها مشكالت تـم التعـارف      ) الخجل، العدوانية، الخوف، االنطواء، التأخر الدراسي     

  .عليها من خالل الكتب والمراجع بأنها مشكالت تظهر في فترة المراهقة

  

  :أهمية الدراسة

ون مرحلة المراهقة أهمية بالغة بوصفها مرحلة مـشكالت،         يولي الباحثون والمتخصص  

ومشكالت المراهقة متعددة لذلك، هدفت هذه الدراسة إلى التأكد من وجود بعض مـشكالت             

العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على الـسلطة، الخجـل،            (المراهقة  

  ).ة، الحصول على درجات ضعيفةالعدوانية، الخوف، االنطواء، صعوبة المواد الدراسي

  

  :أهداف الدراسة

 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المشكالت االجتماعية والنفـسية والدراسـية            

للمراهقات السعوديات في مدينة الرياض، وقد تفرع من هذا الهـدف           ) التأخر الدراسي (

  :العام عدد من األهداف الفرعية، وهي كاآلتي

   االجتماعية للمراهقات السعوديات في مدينة الريـاض        التعرف على المشكالت   -١

  ).العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على السلطة(



  

  

  

١١٠

 التعرف على المشكالت النفسية للمراهقات السعوديات في مدينة الرياض  -٢

  ).الخوف، الخجل، االنطواء، العدوانية(

للمراهقات السعوديات في ) خر الدراسيالتأ(التعرف على المشكالت الدراسية  -٣

  ).صعوبة المواد الدراسية، الحصول على درجات ضعيفة(مدينة الرياض 

     

  :تساؤالت الدراسة

  :انقسمت تساؤالت الدراسة إلى تساؤل رئيس، وتساؤالت فرعية، هي كاآلتي

  : التساؤل الرئيس

 فـي مدينـة     ما هي أهم المشكالت التي تعاني منها المراهقات الـسعوديات           

  الرياض في سن المراهقة المبكرة؟

  :التساؤالت الفرعية

هل تعاني المراهقات  السعوديات في مدينة الرياض من المشكالت االجتماعية  -١

  ؟)العالقات األسرية، العالقات مع جماعة الرفاق، التمرد على السلطة(

الخوف، ( النفسية هل تعاني المراهقات السعوديات في مدينة الرياض من المشكالت -٢

  ؟)الخجل، االنطواء، العدوانية

التأخر "هل تعاني المراهقات السعوديات في مدينة الرياض من المشكالت الدراسية  -٣

  ؟)صعوبة المواد الدراسية، الحصول على درجات ضعيفة" (الدراسي

  



  

  

  

١١١

  :نتائج الدراسة

  :محور المشكالت االجتماعية: أوالً

باالستقرار والترابط األسري ويتضح ذلك من ارتفاع نسبة         تتميز األسرة السعودية     -١

المراهقات الالتي ال يعانين من مشكلة الشجار األسري حيـث بلغـت نـسبتهن              

نسبة أما  %. ٣٩,٢كما يتضح إيضاً من ارتفاع نسبة الحياد حيث بلغت          %. ٣٢,١

   %.٢٨,٢ مشكلة الشجار األسري فقد بلغت المراهقات الالتي يعانين من 

تمتع األسرة السعودية بقوة العالقات بين أفرادها ويتضح ذلك من خالل ارتفـاع              ت -٢

 ،%٧٢,٩نسبة المراهقات الالتي يجدن أذاناً صاغية لحديثهن حيث بلغت نسبتهن           

أما نسبة المراهقات الالتي ال يجدن من يستمع لهن فـي أسـرهن فقـد بلغـت                 

١٤,٩% . 

    .%٨٣,٣نسبتهن حيث بلغت  تستمتع المراهقات بالجلوس مع صديقاتهن -٣

  .  من المراهقات يقتنعن بآراء صديقاتهن%٣٥,٣ -٤

ـ       -٥ مـنهن ال يخـالفن     % ٧٧ارتفاع المستوى األخالقي والتربوي عند المراهقات ف

أما نسبة الالتي يجدن متعة في عـدم االلتـزام باالنظمـة            . األنظمة والتعليمات 

  %. ١٤,٥ومخالفة التعليمات فقد بلغت

 المراهقات أن تدخل والدتهن في طريقة اختيارهن لمالبسهن مشكلة حيـث       ال ترى  -٦

  أما نسبة المراهقات الالتي يجدنها مشكلة فقـد بلغـت           %. ٥٠,٦بلغت نسبتهن   

٢٣,٨.%   

  :محور المشكالت الدراسية: ثانياً

 ارتفاع المستويات الدراسية عند المراهقات، فالمراهقة تحـصل علـى درجـات              -١

 مـن   %١٢  فـي حـين أن     %.٦١,١نـسبتهن   حيث بلغت   متحانات  مرتفعة في اال  

  .المراهقات مستوياتهن الدراسية ضعيفة

كمـا أن   .  من المراهقات ال يجدن صعوبة في فهـم المـواد الدراسـية            %٣٧,٤ -٢

 أكثر من ربـع العينـة     %.٣٣,٢ فقد بلغت    المراهقات المحايدات نسبتهن مرتفعة   

  %. ٢٨,٣بلغت نسبتهن يعانين من صعوبة المواد الدراسية فقد 

  



  

  

  

١١٢

  :محور المشكالت النفسية: ثالثاً

 تتمتع المراهقة بصحة نفسية جيدة تمكنها من سؤال المعلمة والتحاور العلني معها             -١

أما نسبة المراهقات المحايدات فقد بلغـت       %. ٥٠,٩في الحصة الدراسية  بنسبة      

لتي تمـنعهن   يعانين من مشكلة الخجل ا    % ٢٥,٣ أما حوالي ربع العينة    %.٢٢,٩

   من المناقشة والحوار في الفصل

تلعـثم  تملك المراهقة القدرة علىالتحاور وتبادل الحديث مع الكبار دون تـردد أو    -٢

 بلغت نسبة المراهقات الالتـي يـتملكهن التـردد          %.٥٧,٩تهن  حيث بلغت نسب  

  ،%٢٠,٤ والتعلثم عندما يتبادلن الحديث مع الكبار

تماعية تمكنها من التفاعل مع اآلخرين فهي ال ترغب في           تتمتع المراهقة بروح اج    -٣ 

أما نسبة الالتي يفضلن الجلـوس      %. ٦٧,٣ تهنحيث بلغت نسب  الجلوس بمفردها   

  .%١٣,٣منفردات فهي نسبة قليلة 

 المراهقات يجدن راحة ومتعة في تبادل الحديث مع اآلخرين حيث بلغت نـسبتهن              -٤

ن مشكلة االنطواء المتمثلـة فـي عـدم     أما المراهقات الالتي يعانين م  %.٧٤,٥

  %.٩,٥الرغبة في الحديث نسبتهن قليلة 

المراهقة تتحلى بأخالق عالية  فهي ال تتلفظ بكالم غير الئق عندما تغضب بنسبة                -٥

ال % ٢٢ وأقل من ربع العينة      %.٢٥,٦أما نسبة المحايدات فقد بلغت      %. ٥١,٧

  .يستطعن تمالك ذواتهن عند الغضب

 جديات في رغبتهن في التعليم فهن ال يعجبن بالطالبة المشاكسة التـي             قات  المراه  -٦

تعرقل سير التعليم من خالل مقاطعة المعلمة أثناء الدرس حيث بلغـت نـسبتهن              

 يرغبن في مقاطعة المعلمة أثناء شرحها       %٢٨,٥أكثر من ربع العينة     و%. ٦٢,٧

  .للدرس

 تهن حيث بلغت نـسب     بشكل دائم    فالخوتتحلى المراهقة بالشجاعة فهي ال تشعر ب       -٧

 يتملكهن الخوف ويسيطر علـيهن بـشكل        المراهقات الالتي أما نسبة   و%. ٥٨,٨

   %.١٤,١دائم فقد بلغت 

  %.٥٨,٢تهن   حيـث بلغـت نـسب      لمقـربين لهـن     فقدان ا تخاف المراهقات من     -٨

فالمراهقة في حاجة إلى وتخليصها من مشاعر الخوف المسيطر عليها من خالل            



  

  

  

١١٣

 الالتي ال يعانين من      المراهقات    وبلغت نسبة  .  وتوضيح ماهية الحياة لها    توعيته

  .٢١,٤الخوف من فقدان األحباء 
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  المراجـع
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  المراجع

  :المراجع العربية: أوالً

  

  أسعد، ميخائيل إبراهيم

  .دار الجيل: مشكالت الطفولة والمراهقة، الطبعة الثانية، بيروت  م١٩٩٨

  

  يخائيلأسعد، يوسف م

  .نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع: سيكولوجية الخوف، القاهرة  ت .د

  

  أسعد، يوسف ميخائيل

  .دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع: رعاية المراهقين، القاهرة  ت .د

  

  إسماعيل، محمد عماد الدين

،الطبعـة  "الصبي والمراهـق  : الجزء الثاني "الطفل من الحمل إلى الرشد      م١٩٨٩

  .دار القلم للنشر والتوزيع: ى، الكويتاألول

  

  األشول، عادل عزالدين

  .بدون مكان النشر. علم نفس النمو  ت.د

  

  البكر، علي عبداهللا علي

الخجل وعالقته بالتحصيل األكاديمي لدى عينة من طلبة جامعة الملـك             هـ١٤٠٦

  .كلية التربية، قسم علم نفس، جامعة الملك سعود. سعود، رسالة ماجستير

  

  لبهي، فؤاد ا

دار الفكـر   : األسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الشيخوخة، القـاهرة          ١٩٩٨

  .العربي



  

  

  

١١٦

  

  

  الجسماني، عبدالعلي

: سيكولوجية الطفولة والمراهقة وحقائقهما األساسية، الطبعة األولى، بيروت         م١٩٩٤

  .الدار العربية للعلوم

  

  جالل، سعد

  .بدون مكان النشر. دار الفكر العربيالطفولة والمراهقة، طبعة الثانية،   ت.د

  

  حسن، عبد الباسط محمد

  .مكتبة وهبة: أصول البحث االجتماعي، القاهرة  م١٩٩٠

  

  حسين، منصور وزيدان، محمد مصطفى

  .مكتبة النهضة المصرية: الطفل والمراهق، الطبعة األولى، القاهرة  م١٩٨٢

  

  الحماد، حماد عبداهللا

 المرحلة الدراسية المتوسطة بمدينة الرياض      الخوف لدى طالب وطالبات     م١٩٩٣

. وعالقته بمتغيرات الجنس والعمر والتحصيل الدراسي، رسالة ماجستير       

  .كلية التربية جماعة الملك سعود

  

  الخراشي، سليمان عمر محمد

المشكالت النفسية والتعليمية الشائعة لدى طـالب المـرحلتين الثانويـة             هـ١٤١٣

كلية التربية، جامعة الملك    .  رسالة ماجستير  والمتوسطة بمدينة الرياض،  

  .سعود

  

  الخلف، سعد إبراهيم محمد
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القلق لدى المراهقين في المدينة والقرية دراسة مقارنة على عينـة مـن               هـ١٤١٥

كلية التربية، قسم علم    . مراهقي منطقة الرياض اإلدارية، رسالة ماجستير     

  . نفس، جامعة أم القرى

  

  

  

  داوود، عباس علوان

مخاوف المراهقين في مرحلة الدراسة المتوسطة في مدينة بغداد، رسالة            م١٩٨٢

  .كلية التربية، جامعة بغداد. ماجستير

  

  الدايل، محمد عبدالعزيز

أثر األلعاب الرياضية الجماعية على السلوك العدواني الصريح، رسـالة            م١٩٩٥

  .كلية التربية، قسم علم نفس، جامعة الملك سعود. ماجستير

  

  قي، كمالدسو

، "دروس في علـم الـنفس االرتقـائي       "النمو التربوي للطفل والمراهق       م١٩٧٩

  .دار النهضة العربية: بيروت

  

  راجح، أحمد عزت

  .بدون مكان النشر. أصول علم النفس، دار المعارف  م١٩٩٣

  

  زريق، معروف

دراسة نفسية وجسدية وعقليـة واجتماعيـة لتطـورات         "خفايا المراهقة     ت.د

ومشاكلها عند المراهقين والمراهقـات مـع أحـد العالجـات           المراهقة  

  .، دار الفكر"التربوية
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  الزعبالوي، محمد السيد محمد

مكتبة : تربية المراهق بين اإلسالم وعلم النفس، الطبعة الرابعة، الرياض          م١٩٩٨

  .التوبة

  

  الزعبالوي، محمد السيد محمد

لتي تنشأ عنهـا، الطبعـة      المراهق المسلم حاجات المراهق والمشكالت ا       م١٩٩٨

  .مؤسسة الكتب الثقافية: األولى، الجزء السادس، بيروت

  

  زهران، حامد عبدالسالم

عـالم  : ، الطبعة الخامـسة، القـاهرة     "الطفولة والمراهقة "علم نفس النمو      م١٩٩٤

  .الكتب

  

  زيدان، محمد مصطفى

: ية، جدة النمو النفسي للطفل والمراهق ونظريات الشخصية، الطبعة الثان         م١٩٨٦

  .دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة

  

  السبيعي، عدنان

دار الفكـر   : الصحة النفسية للمراهقين والشباب، الطبعة األولى، دمشق        ١٩٩٨

  .المعاصر

  

  سمارة، عزيز ونمر، عصام

دار الفكـر للنـشر     : محاضرات في التوجيه واإلرشاد، الطبعة الثانية، عمان        ١٩٩٢

  .والتوزيع

  

  رة أحمدالسيد، سمي

  .استراتيجيات وأساليب البحث االجتماعي، الطبعة األولى   ١٩٩٥
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  الشاعر، هزاع محمد

بعض سمات الشخصية المميزة للتالميذ في مرحلتي الطفولة المتـأخرة            ١٩٩١

والمراهقة في ضوء مستويات االتزان االنفعالي والتحـصيل الدراسـي،          

  .دكلية التربية، جامعة الملك سعو. رسالة ماجستير

  

  شحيمي، محمد أيوب

اإلرشاد النفسي، التربوي، االجتماعي لدى األطفال، الطبعـة األولـى،            ١٩٩٧

  .دار الفكر اللبناني: بيروت

  

  

    الشريف، شيخة سعد

المعاملة الوالدية وعالقتها بالتحصيل الدراسي للفتاة المراهقة بالمرحلـة           ١٩٨٤

، المعهـد العـالي     رسالة ماجستير . المتوسطة ودور خدمة الفرد حيالها    

  .للخدمة االجتماعية للبنات بالرياض

  

  

  صادق، آمال وأبو حطب، فؤاد

نمو اإلنسان من مرحلة الجنين إلى مرحلة المـسنين، مكتبـة اإلنجلـو               ١٩٩٩

  .المصرية

  

  الضحيان، سعود ضحيان

الثقافة المـصرية   : العينات وتطبيقاتها في الدراسات االجتماعية، القاهرة       ١٤٢٠

  .النشرللطباعة و
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  الطحان، محمد خالد

  .مشكالت المراهق وطرق معالجتها  ت.د

  

  الطيب، محمد عبدالظاهر

دار : مشكالت األبناء من الجنين إلى المراهق، الطبعة الثانية، اإلسكندرية          ١٩٩٤

  .المعرفة الجامعية

  

  عبيدات، ذوقان وآخرون

  .شر والتوزيعدار أسامة للن: البحث العلمي، مفهومه، أساليبه، الرياض  ١٩٩٣

  

   عريفج، سامي

  .دار مجدالوي للنشر والتوزيع: علم النفس التطوري، األردنت.د

  

  عسيري، أحمد حسين

مقارنة فئتين عمريتين من المراهقين في تغير مفهوم الـذات باسـتخدام              ١٩٩٣

  .كلية التربية، جامعة الملك سعود. برنامج إرشادي، رسالة ماجستير

  

  عقل، محمود عطا حسين

دار : النمو اإلنساني الطفولة والمراهقـة، الطبعـة الرابعـة، الريـاض            ١٩٩٧

  .الخريجي للنشر والتوزيع

  

  عيسوي، عبدالرحمن

دار النهضة  : ، بيروت "دراسة في نمو الطفل والمراهق    "سيكولوجية النمو     ت.د

  .العربية للطباعة والنشر
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  الغفيلي، غزوى سليمان عبدالعزيز

دراسة على  "النفسية لدى التلميذات المتفوقات عقلياً      الحاجات والمشكالت     ١٩٩٠

كلية التربية، قـسم    . ، رسالة ماجستير  "عينة في مرحلة الطفولة المتأخرة    

  .علم نفس، جامعة الملك سعود

  

  غيث، عاطف

  .دار المعرفة الجامعية: قاموس علم االجتماع، اإلسكندرية  ١٩٨٨

  

  الفخري، سالمة داود وآخرون

  .مطبعة جامعة بغداد: لطفولة والمراهقة، بغدادسيكولوجية ا  ١٩٨١

  

  قشقوش، إبراهيم

  .مكتبة األنجلو المصرية: سيكولوجية المراهقة، الطبعة الثالثة، القاهرة  ١٩٨٩

  

  القعيب، سعد مسفر

  .دار المريخ للنشر: الخدمة االجتماعية والمدرسة، الرياض  ١٤٠٦

  

  قناوي، هدى محمد

  .مكتبة األنجلو المصرية: عة األولى، القاهرةسيكولوجية المراهقة، الطب  ١٩٩٢

  

  اللزام، خالد محمد سليمان

مقارنة بين دور كل من الوالدين واألصدقاء في قرارات المراهقين مـن              ١٩٩٧

كلية التربية، قـسم علـم نفـس،        . وجهة نظر المراهق، رسالة ماجستير    

  .جامعة الملك سعود
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  محفوظ، محمد جمال الدين

  .هق في المدرسة اإلسالمية، الهيئة المصرية العامة للكتابتربية المرا  ١٩٨٤

  

  محمود، حمدي شاكر

  .دار األندلس للنشر والتوزيع: مبادئ علم نفس النمو في اإلسالم، حائل  ١٩٩٨

  

  المدخلي، أحمد عمر أحمد

فعالية العالج العقالني واالنفعالي في خفـض رهـاب التحـدث أمـام               ١٤١٧

لية التربية، قسم علم نفس، جامعـة الملـك         ك. اآلخرين، رسالة ماجستير  

  .سعود
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  .دار مسلم للنشر والتوزيع
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كلية . رالمسئولية الوالدية لتربية األبناء في سن المراهقة، رسالة ماجستي          ١٩٩٩
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  االستبانة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  



  

  

  

١٢٦

  :ستمارة استبانة عنا
  بعض املشكالت اليت تواجه طالبات املرحلة املتوسطة

  
  

  ……عزيزيت الطالبة 
  :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته  

  
إن هذه االستبانة جزء من دراسيت للحصول على درجة املاجستري، ويتوقف جزء كبري             

ي علي برأيك،   لذا أرجو منِك أن ال تبخل     … من هذه الدراسة على مدى تعاونِك معي      
وذلك من خالل ملء هذا االستبيان، مع األخذ باالعتبار أنه ال يوجد إجابة صـحيحة               
أو إجابة خاطئة، فجميع اإلجابات صحيحة، حيث إن اهلدف من هذه الدراسـة هـو               

  .معرفة رأيك، ومشاعرك جتاه بعض األمور
لومـة يـتم    هذه الدراسة اليت بني يديك، دراسة ذات أهداف علمية، كما أن أي مع            

  .احلصول عليها تعترب معلومة سرية، ال داعي لذكر امسك، أو ما يدل على شخصيتك
  

  فهالَّ تكرمِت مشكورة مبنحي دقائق من وقتك لتعبئة هذا االستبيان  

،،،



  

  

  

١٢٧

א
א א א



  

  

  

١٢٨

  :عزيزيت الطالبة
  أمام  ) (طلوب منك اإلجابة على األسئلة التالية بوضع عالمة  امل

  : اإلجابة املختارة، كما أرجو منك عدم ترك أي سؤال بدون إجابة
  :بيانات شخصية أولية: أوالً
  كم تبلغني من العمر؟-١

  …………حددي عمرك بالسنوات 
  
  :احلالة التعليمية لألب-٢
   (  )                     )  ال يقرأ وال يكتب(أمي -١   
     (  )             يقرأ فقط-٢   
   (  )                        يقرأ ويكتب-٣   
   (  )                       حاصل على االبتدائية-٤   
   (  )              حاصل على املتوسطة             -٥   
                   (  )     حاصل على الثانوية-٦   
   (  )   دبلوم أو كلية متوسطة حاصل على شهادة-٧   
                   (  )   حاصل على الشهادة اجلامعية-٨   
           (  )   حاصل على دراسات عليا              -٩   

           (  )  )       ………( أخرى تذكر -١٠  
  
  : احلالة التعليمية لألم-٣

  (  )                           ) ال تقرأ وال تكتب(أمية -١  
     (  )            تقرأ فقط-٢   
   (  )                        تقرأ وتكتب-٣   
   (  )                       حاصلة على االبتدائية-٤   
   (  )             حاصلة على املتوسطة             -٥   

  دم الكتابة يف هذا اجلزءالرجاء ع



  

  

  

١٢٩

                   (  )     حاصلة على الثانوية-٦   
   (  )   متوسطة حاصلة على شهادة دبلوم أو كلية-٧   

              (  )   حاصلة على الشهادة اجلامعية-٨         
  (  ) حاصلة على دراسات عليا                -٩          

  )              (  )………( أخرى تذكر -١٠       
  
  
  : أنِت تسكنني حالياً يف:السكن-٤
  (  )                 شقة-١   
   (  )            بيت شعيب  -٢   
          (  )       فيال-٣   
  (  )       دور يف فيال-٤   
          (  )       قصر-٥   
  (  )  )………( أخرى تذكر -٦   

  
   :ملكية السكن -٥
  (  )            مستأجر-١   
  (  )         ملك-٢   
  (  )       مقدم من العمل-٣   
  (  )       قرض حكومي-٤   
  (  )    )………( أخرى تذكر-٥   

  
  : ألسرتك الدخل الشهري-٦

  (  )        مرتفع جداً-١
  (  )         مرتفع-٢

  الرجاء عدم الكتابة يف هذا اجلزء



  

  

  

١٣٠

  (  )         متوسط-٣
  (  )         منخفض-٤
  (  )       منخفض جداً-٥
  

  أين ولديت؟:  مكان امليالد -٧
  )……………( خارج اململكة العربية السعودية حددي يف أي دولة -١
  (  ) يف اململكة العربية السعودية -٢

  :حددي يف
  )  ( مدينة    -١     
  )  ( قرية     -٢     

  )   ( هجرة   -٣  
  (  ) بادية    -٤  

  )………(أخرى تذكر -٥    
  
  منذ مىت وأنِت تقيمني يف مدينة الرياض؟ -٨

  :حددي عدد السنوات
          )………(كم سنة    
             

  
  
        

  الرجاء عدم الكتابة يف هذا اجلزء



  

  

  

١٣١

  :املتغريات البحثية املباشرة: انياًث
 حتت اإلجابة املناسبة لوجهة نظرك، كما أرجو منِك عدم ترك أي عبـارة بـدون    ( )ى العبارات التالية بوضع عالمة املطلوب منك اإلجابة عل: عزيزيت الطالبة

  :إجابة
موافقة متاماً   املشكالت االجتماعية

)٥(  
  موافقة

)٤(  
موافقة بدرجة 

  )٣(متوسطة 
  غري موافقة 

)  ٢(  
غري موافقة 

 )١(إطالقاً 

 ء الرجاء عدم الكتابة يف هذا اجلز

  الترميز

مشكلة العالقات                ال أتشاجر مع أحد من أفراد أسريت-٩
               والداي ال يستمعان يل عندما أحتدث إليهما-١٠  األسرية

مشكلة العالقات مع                ال أحب اجللوس مع صديقايت -١١
               أقتنع بكثري من آراء صديقايت-١٢  الصديقات

أجد راحة ومتعة عند خمالفة األنظمة والتعليمات يف أي         -١٣
  مكان

مشكلة التمرد على             
  السلطة

               أرفض أن تتدخل والديت يف طريقة اختياري ملالبسي -١٤
موافقة متاماً   املشكالت الدراسية

)٥(  
  موافقة 

)٤(  
موافقة بدرجة 

  )٣(متوسطة 
  غري موافقة 

) ٢(  
غري موافقة 

 )١(إطالقاً 

  يف هذا اجلزء الرجاء عدم الكتابة

  الترميز

مشكلة التأخر                ال أستطيع فهم بعض املواد الدراسية-١٥
              درجايت يف االمتحانات ضعيفة-١٦  الدراسي



  

  

  

١٣٢

 
  

موافقة   املشكالت النفسية
 )٥(متاماً 

  موافقة
)٤(  

موافقة بدرجة 
  )٣(متوسطة 

  غري موافقة 
)٢(  

غري موافقة 
  )١(إطالقاً 

الرجاء عدم 
ة يف هذا الكتاب

  اجلزء
  الترميز

  مشكلة اخلجل               ليست لدي الشجاعة الكافية لسؤال املعلمة أثناء احلصة-١٧

               أتلعثم يف اإلجابة على أسئلة من يكربوين سناً-١٨
  مشكلة االنطواء               أحب أن أجلس مبفردي دائماً-١٩

               ال أرغب يف احلديث، فأنا دائماً صامتة-٢٠
 شكلة العدوانيةم              عندما أغضب أقول كالماً غري الئق-٢١

              ال تعجبين الطالبة اليت  تقاطع املعلمة أثناء الشرح -٢٢
          ٢٣-أشعر باخلوف دائما

          ال أفكر كثرياً مبسألة فقداين ألحبائي-٢٤  شكلة اخلوفم

 
  


