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 ابالغالتنشئة االجتماعية من بين المواضيع التي اىتمت بيا الدراسات النفسية واالجتماعية اىتماما 

ال تقتصر عمى مرحمة عمرية شكال ومضمونا ألىميتيا في تشكيل الفرد الصالح، فالتنشئة كعممية مستمرة 

نما تمتد من الطفولة فالمراىقة، فالرشد وصوال إلى الشيخوخة، وحتى يكون ىذا الفرد عضوا بارزا  محددة وا 

المراىقة التي تعتبر أىم في فترة  في تحقيق التقدم االجتماعي البد من االىتمام بتنشئتو االجتماعية خاصة

مرحمة في حياة األبناء، ومن أبرز المؤسسات التي تساىم في ذلك نجد األسرة، المدرسة، وجماعة الرفاق 

واإلعالم، وألساليب التنشئة االجتماعية أىمية في الحفاظ عمى مستوى مقبول من االنسجام والتوازن في 

 شخصية المراىق.

ل ىذا البحث اىتممنا بثرر التنشئة االجتماعية في المراىقة من وجية نظر ولإلشارة فإننا من خال

المراىقين، ومن بين األسباب التي دفعتنا لدراسة ىذا الموضوع نذكر: تراجع دور األسرة في عممية التنشئة 

االجتماعية في العصر الحديث إضافة إلى حساسية ىذا الموضوع في كونو يمس أىم مرحمة في حياة 

رد أال وىي مرحمة المراىقة، كذلك رغبتنا في اإلطالع عمى أساليب التنشئة االجتماعية وعالقتيا بظيور الف

السمبية لدى المراىقين، ولمعالجة ىذا الموضوع قمنا بتقسيم ىذا بعض السموكات والمظاىر والممارسات 

ارتثينا إلى تقسيم الجانب  البحث كما جرت العادة إلى جانبين جانب نظري وجانب ميداني )تطبيقي(، وقد

 النظري إلى أربعة فصول وىي كاآلتي:

الفصل األول: تناولنا فيو إشكالية البحث ولواحقيا المنيجية من فرضيات وأىمية وأىداف إضافة 

 إلى تحديد مفاىيم البحث وأسباب اختيار الموضوع.

 بالبحث ومدى اإلستفادة منيا.الفصل الراني: حيث يتم فيو التطرق إلى الدراسات السابقة المتعمقة 

الفصل الرالث: خصص لنتناول فيو التنشئة االجتماعية ابتداء من تعريف التنشئة رم الخصائص رم 

إلى األىداف، فاألىمية، إلى أشكال وشروط التنشئة االجتماعية، رم العوامل المؤررة في التنشئة 

 ريات المفسرة لمتنشئة االجتماعية.االجتماعية، إضافة إلى األساليب ومؤسساتيا وأخيرا النظ
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في ىذا الفصل تم تناول المراىقة حيث تم التطرق فيو إلى تعريف المراىقة رم الفصل الرابع: 

خصائص المراىقة، رم إلى أىمية وأنماط المراىقة إلى التحديد الزمني لممراىقة، ومظاىر النمو في 

 يات المفسرة لممراىقة.المراىقة وحاجات المراىق ومشكالت المراىقة، والنظر 

أما فيما يخص الجانب الميداني لم نتطرق إليو وذلك يرجع إلى عدة عوائق لم تسمح لنا بإجراء ىذا 

الجانب منيا الظروف الصحية التي مست العالم بثسره مما أجبر البالد عمى غمق المؤسسات التربوية 

 تفاء بالجانب النظري.وكذلك اتخاذ قرار رسمي بعدم إجراء الجانب التطبيقي واالك

 وفي األخير تم إنياء ىذا البحث ببعض االقتراحات والتوصيات.

* * * 
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 إشكالية البحث                                      

مزودا بمجموعة من الدوافع واالستعدادات الفطرية وىو بذلك كائن بيولوجي يحتاج إلى  يولد الفرد

عيا في نفس الوقت إلى إشباع حاجاتو اجو يساعده عمى النمو معتمدا عمى غيره ومتمركزا حول ذاتو، وس

ح كائنا الفطرية داخل مجتمع لو قيم ومعايير فكرية وأنماط سموكية معينة، ولكي ينشأ ىذا الفرد ويصب

ليتحول إلى فرد راشد وناضج اجتماعيا يتعامل  مجتمعو  أسرتو واجتماعيا عميو أن يتفاعل مع أفراد 

إلشباع حاجاتو بطريقة تساير القيم األخالقية والمعايير االجتماعية بنجاح مع أفراد أسرتو ومجتمعو 

التي تعتبر الدعامة األولى التي تماعية الذي ينتمي إليو ، وال يتم ذلك إاّل من خالل التنشئة االج لممجتمع 

 ترتكز عمييا مقومات الشخصية وىي تبدأ مع الطفل مند والدتو وتستمر باستمراره.

وىناك عدة مؤسسات اجتماعية تساىم في تنشئة الطفل عبر مراحمو العمرية المختمفة، ومن أبرزىا 

 األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق ووسائل اإلعالم والمساجد.

عتبر التنشئة االجتماعية بوجو عام عممية اجتماعية أساسية تعمل عمى تكامل الفرد في جماعة وت

 اجتماعية معينة والسيما في جماعة المراىقين.

ىامة في مجال التنشئة والمراىقة مرحمة من مراحل النمو التي يمر بيا الفرد والتي تعد نقطة تحول 

ات التي تحصل لدى الفرد في مجتمعو من جميع كمن في التغّير حساسية ىذه المرحمة تولعل  االجتماعية،

 جوانبو.

وتعد عممية التنشئة االجتماعية عممية ىامة في حياة المراىق إذ يتمكن من خالليا من اكتساب قيم 

وفي ىذا السياق كان موضوع بحثنا يدور حول ، واتجاىات وسموكيات تتماشى مع الثقافة التي يعيش فييا 

ة االجتماعية في المراىقة من وجية نظر المراىقين، وىذا ما دفعنا إلى طرح التساؤل الرئيسي أثر التنشئ

 أثر التنشئة االجتماعية في المراىقة من وجية نظر المراىقين؟ االتالي م
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 ومن ىذا التساؤل الرئيسي ينبثق التساؤالن الفرعيان المواليان:  

 تنشئة المراىق من وجية نظر المراىقين؟أثر أساليب التنشئة األسرية في  ما -10

 ؟ما أثر مواقع التواصل االجتماعي في تنشئة المراىق من وجية نظر المراىقين -10

* * * 
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 البحثفرضيات 

تنبؤ يصف  أو تخمين رتكز البحث العممي عمى منيجية اختيار الفرضيات، وتعتبر الفرضيةي 

، لذا يمكن القول بأن الفرضية العممية ىي تفسير محتمل المحتممة أو المتوقعة بين متغيرات البحثالعالقة 

لسؤال بحيث يمكن اختباره بطريقة إحصائية وعادة ما يكون ىناك أكثر من فرضية واحدة في البحث 

ت المتوفرة لديو، العممي الواحد، ويقوم الباحث باختبار ىذه الفرضيات استنادا إلى المعمومات والبيانا

 (:44-44م ص0102ما ماجد األبحاث نوعين من الفرضيات ىما)ريوتتضمن 

 ة بين المتغير المستقل والمتغير التابع.توجد عالق الفرضية الصفرية: ىي الفرضية التي تعتبر أنو ال-10

 والمتغير التابع.ىي الفرضية التي تعتبر أنو توجد عالقة بين المتغير المستقبل  الفرضية البديمة:-10

 ومن ىذا المنطمق نصوغ لبحثنا الفرضية الرئيسية والفرضيات الفرعية عمى النحو التالي:

 الفرضية الرئيسية: -أوال

 تؤثر التنشئة االجتماعية في المراىقة من وجية نظر المراىقين. -

 الفرضيات الفرعية: -ثانيا

 وجية نظر المراىقين. تتأثر تنشئة المراىق بأساليب التنشئة األسرية من -

 التواصل االجتماعي من وجية نظر المراىقين. بمواقعتتأثر تنشئة المراىق  -

* * * 
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 أهداف البحث

لبحثنا الذي يدور حول أثر التنشئة االجتماعية في المراىقة من وجية نظر  ساسيةمن األىداف األ

 المراىقين ما يمي:

 محاولة اإلجابة عن تساؤالت البحث. -10

 المراىقة من وجية نظر المراىقين. معرفة أثر التنشئة االجتماعية في -10

 االطالع عمى أثر المؤسسات االجتماعية في المراىقين. -10

 أثر أساليب التنشئة االجتماعية وانعكاساتيا عمى سموك المراىقين. إبراز -14

المراىقين من خالل التنشئة  ة المنتشرة في أوساطيحرافالكشف عن بعض الظواىر االن -14

 طئة.الخا

 اإللمام بجوانب مرحمة المراىقة التي تعتبر أىم مرحمة في حياة الفرد. -12

 إدراك مدى ارتباط المراىقة بالعوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية. -10

اعية في المراىقة من وجية نظر إمداد المكتبة الجامعية بمذكرة حول أثر التنشئة االجتم -10

 المراىقين ليستفيد منيا الباحثون في وقت الحق والمعنيون باألمر في ىذا الميدان.

 محاولة معرفة مدى وعي اآلباء بطبيعة وخصائص مرحمة المراىقة. -10

* * * 
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 أهمية البحث

البحث في كونو يمقي الضوء عمى أىم مؤسسات التنشئة االجتماعية، وىي األسرة و  تكمن أىمية 

المدرسة ووسائل اإلعالم لكونيا تساىم في تنشئة الفرد في مختمف مراحمو العمرية، عمى وجو الخصوص 

نا سمبيات وايجابيات التنشئة االجتماعية التي تساعداالطالع  مرحمة المراىقة التي نستطيع من خالليا

االجتماعية السائدة  عمى تنشئة األفراد تنشئة اجتماعية سميمة من خالل إكسابيم القيم والعادات والتقاليد

باإلضافة إلى تزويد مختمف أولياء األمور والقائمين عمى التربية والسيما العاممين في  في مجتمعيم،

 قة والتغيرات التي تصحبيا،المراى المرحمة المتوسطة والمرحمة الثانوية بالمعطيات الالزمة عن مرحمة

فالتنشئة االجتماعية من خالل أساليبيا توضح ليم طريقة المعاممة والتواصل مع الفرد خاصة في فترة 

 المراىقة التي تعتبر مرحمة صعبة وحرجة.

كما تزداد أىمية بحثنا في كونو يتناول مرحمة ىامة في حياة الفرد وىي مرحمة المراىقة فإذا استطاع 

 بدون أزمات سينعكس ذلك عمى استقراره الداخمي والخارجي في المراحل القادمة. يتجاوزىاالمراىق أن 

ويعتني بحثنا بتحديد العالقة بين التنشئة االجتماعية والمراىقة من أجل إبراز حاجة المجتمع إلى   

التربية السميمة في التنشئة األسرية الصحيحة أثناء التعامل مع  إتباعرفع مستوى الوعي األسري بأىمية 

 المراىقين.

* * * 
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 مصطمحات البحث

من أجل أن يوصل  اآلخرينبيا الباحث مع  يتخاطبالعممي الطريقة التي  البحثمصطمحات  تحدد

وتحديدىا يمثل ليا أىمية خاصة في األبحاث االجتماعية  إلييم عممو البحثي لذلك فإن دقة المصطمحات

في تعديل سموك المراىقين فإن مصطمحات  بوجو عام، وبما أن دراستنا تتناول أىمية التنشئة االجتماعية

بحثنا تدخل في صمب موضوع الدراسة حيث يرد ذكرىا في محتويات البحث وسياقو العام، وىذه 

 المصطمحات تتمثل في:

 تنشئة االجتماعية:ال -أوال

 : لغة-أ

 الصبا وبمغ وارتفع عن حدمن الفعل نشأ أي تربى وشّب ،  مأخوذالتنشئة في المغة العربية مصدر 

م 0110عمر أحمد ىمشري ) اإلدراك، ونشأه بتشديد الشين تنشئة أي رباه، ونشأ في بني فالن أي تربي بينيم

 (.01ص

  اصطالحا:-ب

توجيو الفرد تنمية سموكو الفعمي في مدى  بواسطتياالتنشئة اصطالحا ىي العممية الكمية التي يتم 

خميل عبد الرحمن المعايطة ) والمقبول طبقا لمعايير الجماعة التي نشأ فيياأكثر تحديدا، وىو المدى المعتاد 

مندمجا عن طريقيا  بح الفرد(، وىناك من يرى أن التنشئة ىي العممية االجتماعية التي يص20م ص0101

 (.001م ص0110عبد اليادي الجوىري) فة دوره فييافي جماعة اجتماعية من خالل تعمم ثقافتيا ومعر 
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 :إجرائيا-ج

التنشئة االجتماعية ىي العممية التي يتحول من خالليا الفرد من كائن بيولوجي إلى فرد اجتماعي، 

 الثقافي من جيل إلى جيل.وىي تستيدف بناء الشخصية ونقل التراث 

 المراهقة: -ثانيا

 : لغة-أ

" وىي مشتقة من المغة الالتينية Adolescenceكممة المراىقة في المغة الفرنسية تقابميا كممة "

"Adolescentia المرحمة التي ينتقل فييا الكائن من الطفولة إلى  ىي " والفعل معناه كبر، والمراىقة

كالية إلى مرحمة االعتماد عمى الذات، وأما في المغة تقال من مرحمة اإلتّ ىي االن الرشد، أي أن المراىقة

العربية فالمراىقة تعني االقتراب أو الدنو، حيث يقال راىق الغالم فيو مراىق، أي قارب االحتالم، والحمم 

 (.004م ص0110مريم سميم ) ىو القدرة عمى اإلنجاب

  اصطالحا:-ب

عمى المرحمة التي يحدث فييا االنتقال التدرجي نحو النضج البدني يطمق مصطمح المراىقة 

(، كما يعني مصطمح المراىقة في عمم  011م ص0004عبد الرحمان العيسوي ) والجنسي والعقمي والنفسي

النفس مرحمة االنتقال من مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد والنضج، وفي ىذا السياق تعتبر المراىقة 

إلى الرشد، وتمتد في العقد الثاني من حياة الفرد من السنة الثالثة عشرة إلى التاسعة عشرة مرحمة التأىب 

(، 000م ص0000حامد عبد السالم زىران ) تقريبا أو قبل ذلك بعام أو عامين أو بعد ذلك بعام أو عامين

سريع متالحق،  من يرى أن المراىقة تأرجح بين النقيض والنقيض من الحاالت النفسية في تتابع وىناك
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وصار يعرف ىذا الميل من االنتقال من مزاج إلى آخر في وقت قصير عند المراىق بأزمة المراىقة إشارة 

 (.01م ص0000محمد عماد الدين إسماعيل ) إلى حتمية التالزم بين فترة المراىقة واألزمات النفسية

 إجرائيا:-ج

مرحمة انتقالية تبدأ من نياية الطفولة وتنتيي بانتياء مرحمة النضج، وىي الفترة الممتدة من  المراىقة

 .04إلى السنة  00السنة 

* * * 
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 البحثأسباب اختبار 

 بحث عممي ودون العثور أي أول الخطوات المنيجية أثناء التفكير في إعداد إن اختبار البحث

يكون ىناك بحث أصال،ومن األسباب التي دفعتيا إلى اختبار  أنموضوع مناسب لمبحث ال يمكن  عمى

 جتماعية في المراىقة من وجية نظر المراىقين نذكر ما يمي:ثر التنشئة االموضوع أ

بما كانت عميو األسرة  مقارنة في العصر الحديث االجتماعية   اجع دور األسرة في عممية التنشئةتر  -10

 وقت سابق. في

جتماعية وعالقتيا بظيور بعض السموكات والمظاىر ي اإلطالع عمى أساليب التنشئة االرغبتنا ف -10

 والممارسات السمبية لدى المراىقين.

 اجتماعية خاطئة في تعامميا مع المراىقين.تنشئة  سر أساليبإتباع بعض األ -10

 ىذا الموضوع في كونو يمس أىم مرحمة في حياة الفرد أال وىي مرحمة المراىقة. حساسية -14

 تسميط الضوء عمى أىم المشكالت التي يواجييا المراىقون بوجو عام. -14

 .في مرحمة المراىقة عمى وجو الخصوصألبنائيم  اآلباءيفية معاممة السعي إلى معرفة ك -12

مراقبتيم وتوجيييم ومساعدتيم واألميات بوجو عام في رعاية أوالدىم المراىقين وفي  اآلباءتقصير  -10

 .عمى إيجاد الحمول

الكشف عن أساليب التنشئة األسرية التي يمكن أن يكون ليا اثر في بعض السموكات المضطربة  -10

 لدى المراىقين.

* * * 
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 األول مراجع الفصل

 .000ص، 4ط م،0000النفس"، عالم الكتب، القاىرة،"عمم  حامد عبد السالم زىران،-10 

 .20ص ، 0،  طم0101فس االجتماعي"،دار الفكر،عمان"عمم الن خميل عبد الرحمان المعايطة،-10

يس إيبرت، ريد ر إجابات عممية ألسئمة جوىرية"،مؤسسة ف-ريما ماجد، "منيجية البحث العممي-10

 .44م، ص0102بيروت، 

م، 0004ون ذكر مكان النشر(، النمو"، دار المعرفة الجامعية، )دعبد الرحمان العيسوي"عمم نفس -14

 .011ص

 .001م، ص0110صول عمم االجتماع"، المكتبة الجامعية، اإلسكندرية، عبد اليادي الجوىري،" أ-14

 .01م، ص0110عمان، جتماعية لمطفل"،دار الصفاء،عمر أحمد ىمشري،"التنشئة اال-12

 .01، ص0000المراىقة"، دار القمم، الكويت، محمد عماد الدين إسماعيل، "النمو في مرحمة -10

 .004م، ص0110بيروت،  مريم سميم،"عمم نفس النمو"، دار النيضة العربية،-10

* * * 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثاني الفصل 

 الدراسات السابقة المتعمقة بالبحث

 قــــــــــــــــلممراه ةـــــــــــــاإلجتماعي ةـــوالتنشئ االجتماعي التواصل مواقع

 قــــــــــــــــــــالمراه عمى هاــــــــــــــــــوانعكاسات ةـــــــــــاألسري التنشئة أساليب

 االجتماعية التنشئة في واالجتماعية والثقافية اإلقتصادية البيئة أثر

 اإلجتماعي التواصل مواقع تأثير ضوء في لممراهقين األسرية التنشئة

 ةـــــــــــــــــــــــابقـالس اتــــــــــــــــــــــــــالدراس من ادةـــــــــــــــــــــــــــاإلستف دىــــــــم

 يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالثان لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمراج
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 الدراسات السابقة

 اإلجتماعية لممراهق التواصل االجتماعي والتنشئةمواقع 

كان عنوان ىذه الدراسة تأثير مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة االجتماعية لممراىق وقد ىدفت 

عمى موضوع جديد عمى مستوى اإلعالم واالتصال من أجل معرفة تأثير إلى محاولة تسميط الضوء 

راز المنيج مت الباحثتان أمال بميادف ونورة خ، حيث استخدالفايسبوك في تنشئة المراىق اجتماعيا

مجتمع البحث الذي قامت عميو الدراسة يتمثل في مجموعة المسحي واعتمدتا عمى أداة االستبيان، وكان 

تمميذ من  100من المراىقين وقد اختيرت العينة بطريقة قصدية غير احتمالية من مجتمع مكون من 

وقد ، 2014/2015نم خالل العام الدراسي زروقي الشيخ بن الدين بمدينة مستغاالطور الثانوي بثانوية 

تبين خالل ىذه الدراسة أن الذكور أكثر من اإلناث من حيث معدل استخدام الفايسبوك، أما من حيث مدة 

وأما فيما يخص التحفظ  استخدامو خاصة في فترة الدراسة وأثناء العطمة نجد التعادل فيما بينيم،

أكثر من الذكور، وقد أكد أغمب المبحوثين في  عمومات الحقيقية والبيانات الشخصية نجد أن اإلناثبالم

الفايسبوك من األقارب أو من غير المعروفين، وأن أغمبية المبحوثين ىذه الدراسة أن أصدقائيم في 

بميادف أمال م )يستخدمون لغة تكتب بحروف أجنبية، ويتعاممون مع جنسيات مختمفة بغية معرفة ثقافتي

 (.92م  ص2015/ 2014ونورة خراز 

* * * 
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 أساليب التنشئة األسرية وانعكاساتها عمى المراهق

 2004/2005بوالية بسكرة خالل العالم الدراسي  بثانوية العربي بن مييديأجريت ىذه الدراسة 

بعنوان أساليب التنشئة األسرية وانعكاساتيا عمى المراىق، وقد ىدفت إلى تحقيق أىداف بحثية تمثمت في 

معرفة أساليب التنشئة األسرية وعالقتيا بظيور بعض الممارسات والسموكيات السمبية لدى المراىقين، 

األمور والقائمين عمى شؤون التربية بالمعطيات الالزمة حول مرحمة المراىقة،  باإلضافة إلى تزويد أولياء

وكان المنيج المستخدم ىو المنيج الوصفي التحميمي، حيث اعتمدت الباحثة رحيمة شرقي عمى المالحظة 

وقد الدراسة يتمثل في مجموعة من المراىقين، ، وكان مجتمع البحث الذي قامت عميو والمقابمة واالستبيان

المرحمة المتوسطة مراىق من  1620اختارت الباحثة العينة بطريقة عشوائية بسيطة من مجتمع مكون من 

ص م 2004/2005شرقي رحيمة والمرحمة الثانوية، وفي نياية المطاف توصمت الدراسة إلى النتائج التالية )

216:) 

إن استماع وليذا ف المراىقين،من اآلباء واألميات من يستمعون إلى مشاكل أبنائيم  48.25

الوالدين لمشاكميم المطروحة يمكنيم من إعطائيم الحمول المناسبة ومساعدتيم في نفس الوقت عمى تجاوز 

 ىذه المشاكل من خالل تفريغ تمك الشحنات المكبوتة.

أخرىم % من اآلباء واألميات لممبحوثين من ييتمون دائما بمعرفة مكان وجود أبنائيم في حالة ت75.33

 في العودة إلى البيت.

 من اآلباء واألميات من ييتمون بمعرفة األصدقاء الذين يرافقونيم. 49.32%

 من اآلباء واألميات من ييتمون دائما بالنتائج المدرسية ألبنائيم المراىقين. 64.07%



 بالبحث المتعمقة السابقة الدراسات                                        : الثاني الفصل

 

 

 

- 17 - 

بينما  لحسنة ألبنائيم بالتشجيع المعنوي،من اآلباء واألميات من يقابمون التصرفات ا 71.96%

من اآلباء واألميات من يقابمونيم بالتشجيع المادي وفي نسبة ال تقابل ال بالمادي وال  17.25%

 بالمعنوي.

من اآلباء واألميات من ييتمون دائما بصحة أبنائيم المراىقين بحيث ال يتركونيم عرضة  73.19%

 لمختمف األمراض المعدية والخطيرة.

 ييتمون بيوايات أبنائيم المراىقين. من اآلباء واألميات من 49.06%

 من اآلباء واألميات من ييتمون بالمتطمبات المادية ألبنائيم المراىقين. 50.13%

 من والدي المبحوثين آباء وأميات من ال يقممون من شأن أبنائيم أمام إخوانيم. 73.19%

* * * 
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 جتماعيةوالثقافية واالجتماعية في التنشئة اال البيئة اإلقتصاديةأثر 

عنوان أثر م أجرى الباحث محمد أحمد فالح داىم دراسة عممية ب2016/2017خالل العام الدراسي 

جتماعية والتوافق النفسي لدى الطمبة في مرحمة البيئة اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية في التنشئة اال

واالجتماعية والثقافية في  سة إلى الكشف عن مدى تأثير البيئة اإلقتصاديةالمراىقة، وقد ىدفت ىذه الدرا

مدى تأثير البيئة اإلقتصادية، جتماعية لدى الطمبة في مرحمة المراىقة، باإلضافة إلى التنشئة اال

جتماعية، الثقافية في التوافق النفسي لدى الطمبة في مرحمة المراىقة، وكان ذلك باستخدام المنيج اال

 750وصفي واإلستبيان، حيث تم اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة المتكون من ال

وطالبة في الصفوف التاسع والعشر والحادي العشر من مدارس دولة الكويت، وكان من أبرز  اطالب

 (:298ص م2016النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي )أحمد محمد فالح داىم 

جتماعية تراوحت بين ومقياس التنشئة اال أن معامالت اإلرتباط بين مجاالت مقياس أثر البيئة -

جتماعية ثم جاء مجال البيئة اإلقتصادية لمعامل ارتباط ، كان أبرزىا بمجال البيئة اال0.464 – 0.288

 جتماعية.وأخيرا جاء مجال البيئة اال 0.341

 – 0.243س أثر البيئة ومقياس التوافق النفسي تراوح بين أن معامالت اإلرتباط بين مجال مقيا -

وأخيرا  0.254باط كان أبرزىا، مجال البيئة الثقافية ثم جاء مجال البيئة اإلقتصادية بمعامل ارت 0.359

 جتماعية.مجال البيئة اال
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 عنوفي ضوء نتائج ىذه الدراسة أوصى الباحث بضرورة توعية المؤسسات والبيئات المسؤولة 

ضافة إلى العناية جتماعية في اإلىتمام بمتابعة األفراد من جميع النواحي، باإلالتربية والتعميم والتنشئة اال

جتماعية وثقافية لزيادة وعي الطمبة ورفع مستويات الذكاء اإلنفعالي والقدرة عمى حل بإقامة أنشطة ا

واصل مع األبناء وتقوية العالقات المشكمة لدييم، كما أوصى الباحث أيضا بحث األسر عمى زيادة الت

حاطتيم بقدر أكبر من الحب والتقدير، وفي نياية المطاف دعا الباحث إلى  األسرية وفيم احتياجاتيم وا 

 إشراك الطمبة في المدارس وخاصة الثانوية في تحديد البرامج واألنشطة التي تعكس اىتماماتيم.

* * * 
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 مواقع التواصل اإلجتماعيتأثير ضوء  التنشئة األسرية لممراهقين في

مراىقين ن حسين بدراسة التنشئة األسرية لمثة ىالة حجاجي عبد الرحمم قامت الباح 2016في عام

جتماعي، وقد ىدفت ىذه الدراسة إلى الوقوف عمى واقع التنشئة األسرية في ضوء مواقع التواصل اال

من أولياء األمور لطالب في  100العينة مكونة من جتماعي، وكانت لألبناء في ضوء مواقع التواصل اال

ك باستخدام سنة وكان ذل 15/18حمة العمرية من المرحمة المتوسطة والثانوية بمحافظة "قنة" في المر 

حجاجي  ةىالالمنيج الوصفي والتحميمي واإلستبيان، ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي )

 (:517، ص م 2016ن حسين عبد الرحم

قصور معرفة أولياء األمور بمضامين مواقع التواصل اإلجتماعي وتأثيرىا عمى األبناء، وتقصيرىم في  -

 الرد عن استفسارات األبناء المتالحقة حول اليوايات اإللكترونية المزيفة في مواقع التواصل اإلجتماعي

بجانب جيل أولياء أمور الطالب بإمكانية تفصيل إعدادات خصوصية ليذه المواقع، ومن ثم قصور الدور 

 جتماعي.رات المتالحقة لمواقع التواصل االالفعمي ألولياء األمور لحماية األبناء ورعايتيم من خطر التأثي

* * * 
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 مدى اإلستفادة من الدراسات السابقة

م  5201/ 2014عام  استفدنا من الدراسة األولى التي أجرتيا الباحثتان أمال بميادف ونورة خراز

تأثير مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة االجتماعية لممراىق في الجانب النظري وفي  حول موضوع 

غيرات مختمفة إال أنيا االطالع أكثر عمى متغيري دراستنا الحالية، ويالحظ أن ىذه الدراسة تتناول عدة مت

جتماعية والمراىقة، كما نالحظ أن الباحثتان لم تتطرق استنا الحالية وىما التنشئة االدر  متغيريتضمنت 

 ىذه الدراسة .ة، كما أنيم لم يقدما اقتراحات وتوصيات في إطار إلى أسباب وأىمية موضوع الدراس

م حول موضوع أساليب 2005/  2004قي رحيمة عام ر ستفدنا من الدراسة الثانية التي أجرتيا شاو      

التنشئة األسرية وانعكساتيا عمى المراىق في الجانب النظري من حيث صياغة الفرضيات واألىداف، 

ويالحظ أن ىذه الدراسة اشتممت عمى جميع عناصر البحث غير أننا من خالل قيامنا باالطالع عمى 

 .صيايابيا وتمخنتائج ىذه الدراسة وجدنا صعوبة في استيع

م بعنوان أثر البيئة االقتصادية 2016فالح داىم عام ىا محمد استفدنا من الدراسة الثالثة التي أجر او      

واالجتماعية والثقافية في التنشئة االجتماعية والتوافق النفسي لدى الطمبة في مرحمة المراىقة في إثراء 

أثر التنشئة االجتماعية في المراىقة من وجية نظر  الجانب النظري لدراستنا الحالية التي تدور حول

المراىقين، ويالحظ أن ىذه الدراسة تضمنت متغيري دراستنا الحالية وىما التنشئة االجتماعية والمراىقة، 

كما نالحظ أيضا أن ىذه الدراسة لم تتطرق إلى أسباب اختيار موضوع الدراسة، باإلضافة إلى أننا واجينا 

 ب نتائجيا وتمخيصيا.صعوبة في استيعا
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م حول موضوع 2016واستفدنا من الدراسة الرابعة التي أجرتيا ىالة حجاجي عبد الرحمن عام 

التنشئة األسرية لممراىقين في ضوء تأثير مواقع التواصل اإلجتماعي في الجانب النظري في صياغة 

يالحظ أن ىذه الدراسة اىتمت الفرضيات وتكوين تصور عام في تحديد خطوات بحثنا، وصياغة أىدافو، و 

بموضوع ميم، وىو مدى تأثير مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة األسرية لممراىق، كما نالحظ أن 

 الباحثة لم تذكر في دراستيا أسباب اختيار موضوع بحثيا.

* * * 
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 مراجع الفصل الثاني

 المذكرات: -أوال

، "تأثير مواقع التواصل االجتماعي في التنشئة االجتماعية لممراىق"، أمال بميادف ونورة خراز-01

مذكرة ماستر في عموم اإلعالم واالتصال، كمية العموم االجتماعية، جامعة عبد الحميد بن باديس، 

 .92م، ص 2014/2015مستغانم، 

تير، قسم عمم شرقي رحيمة، "أساليب التنشئة األسرية وانعكاساتيا عمى المراىق"، مذكرة ماجس-02

م، 2004/2005االجتماع، كمية العموم االجتماعية والعموم اإلسالمية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .216ص 

 المجالت: -ثانيا

ء تأثير مواقع التواصل ىالة حجاجي عبد الرحمن حسين، التنشئة األسرية لممراىقين في ضو -01

، 75، )دون ذكر دار النشر ومكان النشر(، العدد عربية في التربية وعمم النفس"" دراسات ،االجتماعي

 .517م، ص 2016بتاريخ جويمية 

محمد أحمد فالح داىم، أثر البيئة االقتصادية، االجتماعية، الثقافية في التنشئة االجتماعية -02

شر، والتوافق النفسي لدى الطمبة في مرحمة المراىقة، "العموم التربوية"، )دون ذكر دار النشر ومكان الن

 .298م، ص 2017، بتاريخ أكتوبر 4، العدد 25م 

* * * 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثالالفصل 

 ةـــــــــــــــــاالجتماعي ةــــــــــــــــــــالتنشئ
 ةـــــــــــــة االجتماعيـــــــــــوم التنشئــــــــــــــمفه

 ةـــــــــة االجتماعيـــــــــص التنشئــــــــــــخصائ

 ةــــــــــــــــة االجتماعيــــــــــــداف التنشئـــــــــأه

 ةــــــــــــــة االجتماعيــــــــــــة التنشئــــــــــــــأهمي

 ةــــة االجتماعيـــــال وشروط التنشئـــــأشك

 ةـــالعوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعي

 ةـــــــــة االجتماعيـــــــــــــب التنشئـــــــــــأسالي

 ةــــــــــة االجتماعيـــــــــات التنشئـــــــــمؤسس

 ة ـــــالنظريات المفسرة لمتنشئة االجتماعي

 ثــــــــــــــــــل الثالـــــــــــــــــع الفصـــــــــــــــــمراج
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 مفهوم التنشئة االجتماعية

من  مأخوذالتنشئة في المغة العربية مصدر د ف المغوي لمتنشئة االجتماعية نجالتعري من حيث لغة: -أ

فالن  يتنشئة أي رباه ونشأ في بنه عن حد الصبا وبمغ اإلدراك ونشأ ، أي ارتفعب  الفعل نشأ أي ربى وش

 في الشيء بالقوة إلى الفعل. أي تربى بينيم واإلنشاء ىو إخراج ما

وبيذا يصبح معنى التنشئة االجتماعية لغويا تمك العممية التي يشب فييا الطفل ويتربى مز خالل 

إندماجو االجتماعي مع الجماعة أو المجتمع التي ينتمي إليو حيث تكون ىناك عممية نمو وعممية انتماء 

 .(20صم  2003عمر أحمد ىمشري ) وتدامج

عمى جميع  وىي من أىم العمميات في حياة الفرد وتشمل ىي عممية مستمرة مدى الحياة اصطالحا: -ب

دية والتي تشكل دورا كبيرا في بناء شخصية الفرد من جميع جوانبيا النفسية أساليب المعاممة الوال

 (.22م ص2002محمد محمد نعيمة ) واالجتماعية والجسمية

 م تعتمد عمى التمقينمحمد التنشئة االجتماعية بأنيا عبارة عن عممية تعمي زوقد عرف بارسون

الراشد، وىي عممية تيدف الى و واألخالقية عند الطفل  العاطفية و العقميةاة والتوحد مع األنماط والمحاك

خميل عبد الرحمن المعايطة إدماج عناصر الثقافة في نسق الشخصية وىي عممية مستمرة ال نياية ليا )

 (.68م ص2010

االجتماعية بأنيا عممية التفاعل االجتماعي التي يكتسب فييا الفرد ويعرف المرسي محمد التنشئة 

ة نتشو نعمان خالد ال ديياسين الخطيب وزىدي محمد ع إبراىيم)و الجتماعية التي تعكس ثقافة مجتمعشخصيتو ا

 (.10م ص2003

* * * 
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 خصائص التنشئة االجتماعية

 : (44م ص2007بت بوتقرا) يمي من خصائص التنشئة االجتماعية نذكر ما       

 التنشئة االجتماعية عممية ديناميكية:  -10 

والعطاء كما يتم التغيير في المعايير  األخذتتميز بأنيا عممية تفاعل بين األفراد والمجتمع حيث يتم 

 واألدوار االجتماعية سواءا في األسرة أو المدرسة أو في جماعة الرفاق.

 االجتماعية هي عممية مستمرة:  التنشئة -10

يستطيع  خر مرحمة من عمره، ألن الفرد الآاالجتماعية مند والدة الفرد إلى تبدأ عممية التنشئة 

 خرين من أجل التبادل االجتماعي.آمع فيو في حاجة دائمة إلى أفراد العيش بمعزل عن المجت

  التنشئة االجتماعية هي عممية نمو الفرد اجتماعيا: -10

وبفضل التنشئة االجتماعية يتعمم ويتكون خالل فترات  الطفل وىو عاجز معتمدا عمى غيره دليو 

نموه إلى أن يصل إلى االعتماد عمى نفسو واالستقاللية" شبو كمية " في بعض األشياء، كما ىو بدوره 

 غير قادرين. نيآخر يحقق أشياء ألفراد 

  التنشئة االجتماعية هي عممية معقدة: -10

يا مؤسسات عديدة تتنوع وتتغير مع التطور االجتماعي ، كما أنيا عممية ألنيا تدخل في تشكيم

مقصودة في جوانب وعفوية في جوانب أخرى، وتتميز بأنيا عممية فطرية حيث يدخل فييا العمل 

 البيولوجي والوراثي.

* * * 
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 أهداف التنشئة االجتماعية

 (:143ص م2016عبد اهلل البستنجي ) أىداف التنشئة االجتماعية في النقاط التالية إيجازيمكن      

نظيم تىذا لو أثره المباشر عمى درجة التكوين جماعات ذات أىداف مرسومة تؤمن بقيم معينة، و  -01

 االجتماعي وبالتالي تقدم لممجتمع بعد ذلك.

فيو حتى يسيل اندماجو ويؤدي واجباتو دون إكساب الطفل مبادئ واتجاىات المجتمع الذي يعيش  -02

 أي عائق.

رائز الطبيعية لديو وتعويده العادات الصالحة في المأكل والممبس والمشرب، وطرق غال تيذيب -03

عطائوالمعاممة   معمومات عن الحياة وعن مجتمعو. وا 

األسموب العممي في معاممة الطفل وتنشئتو  بإتباعتعديل وصقل الذكاء الفطري لدى الطفل وذلك  -04

 منذ بدء حياتو.

المادي والعاطفي وىذا  واإلشباعالتركيز عمى السموك المعقول والميذب سوف يمقى المكافأة والتقدير  -05

 يؤدي إلى التكامل في شخصية الطفل منذ صغره.

واالستقالل واالعتزاز بالنفس تشرب الطفل لمقيم االجتماعية االيجابية مثل: التعاون والحرية  -06

 واالنتماء لمجماعة واحترام كبير.

 العممي لمطفل لكي يكون مرتفع الكفاءة العممية والعممية من خالل مراحل متتالية. اإلعداد -07

 اكتساب المعايير والقيم والمثل السائدة في المجتمع. -08
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دده المجتمع مثل: اكتساب المغة، ضبط السموك وأساليب إشباع الحاجات وفقا لما يفرضو ويح-09

شباعالعادات والتقاليد   والحاجات الفطرية واالجتماعية والنفسية. الرغبات وا 

االجتماعية المتوقعة من الفرد بحسب جنسو ومينتو ومركزه االجتماعي وطبقتو  األدوارتعمم  -10

 .إلييااالجتماعية التي ينتمي 

* * * 
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 التنشئة االجتماعية أهمية

 (:157م ص2009توم ععدنان يوسف ال) تتجمى أىمية التنشئة االجتماعية في النقاط التالية     

في جماعة المغة والعادات والتقاليد والقيم السائدة  اإلنسانمن خالل تعمم  إنسانيتوالفرد   إكساب -01

إن سموكو وطباعو سيكون ليا الغابات ولوحده ف، ولو تصورنا إنسانا يعيش في ووتعايشو مع ثقافة مجتمع

 خر كالحيوانات.آشأنا 

ستقرار )أب، أم، معمم( وثبات وا األدوار االجتماعية كاكتسابالمجتمع صفات خاصة  إكساب -02

 العادات والتقاليد االجتماعية السائدة فيو.

الجتماعي من جيل إلى جيل خر عبر عمميات التطبيع اراث الثقافي واالجتماعي من جيل آلنقل الت -03

 وىكذا مما يساعد عمى استمرار العناصر الثقافية واالجتماعية لقرون عديدة. ،األبناء

  وتنظيم العالقة بين األفراد ومجتمعيم. تساعد التنشئة االجتماعية عمى توافق الشخص مع مجتمعو -04

واإلتجاىات والقيم من خالل مؤسسات  بناء األسس المعرفية لدى األفراد لتطوير المفاىيم واألفكار -05

 التنشئة االجتماعية المختمفة.

* * * 
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 االجتماعيةالتنشئة  وشروط أشكال

 :االجتماعيةأشكال التنشئة  -10

 (:60ص 2004صالح الدين شروخ ) التنشئة االجتماعية شكمين رئيسيين ىما تأخذ      

  التنشئة االجتماعية المقصودة: -أ

الحديث  وآداب، درسة فاألسرة تعمم أبناءىا المغةمن التنشئة في كل من األسرة والم ويتم ىذا النمط

والسموك وفق نظاميا الثقافي ومعاييرىا واتجاىاتيا، وتحدد ليم الطرق واألساليب واألدوات التي تتصل 

لو ، مقصودا  بيضم ىذه الثقافة وقيميا ومعاييرىا، كما أن التعمم المدرسي في مختمف مراحمو يكون تعميما

 أىدافو وطرقو وأساليبو ونظمو ومناىجو التي تتصل بتربية الفرد وتنشئتيم بطريقة معينة.

  :التنشئة االجتماعية غير المقصودة -ب

وتتم بصورة مصاحبة لمتنشئة المقصودة غالبا يتم ىذا النمط من التنشئة من خالل المسجد ووسائل 

... وغيرىا من المؤسسات التي تسيم في عمميات التنشئة  والمسرح اإلعالم واإلذاعة والتمفزيون والسينما

من خالل األدوار التالية: يتعمم الفرد الميارات والمعاني واألفكار عن طريق اكتسابو المعايير االجتماعية 

والعادات المتصمة بالحب والكره،  االتجاىاتتكسب الفرد ، و  التي تختمف باختالف ىذه المؤسسات

 والنجاح والفشل والمعب والتعاون وتحمل المسؤولية.
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 :شروط التنشئة االجتماعية -10

 (:98م ص2015 بياء الدين خميل تركية) يمي نذكر مامن شروط التنشئة االجتماعية     

  وجود مجتمع: -أ

يستطيع أن يعيش بمعزل عن الجماعة ولممجتمع معايير ومالمح مميزة  كائن اجتماعي ال اإلنسان

 بالمعايير والمكانة والمؤسسات والثقافة. وتتمثللو 

  توفير بيئة بيولوجية سميمة: -ب

الطفل يمثل أساسا جوىريا وذلك ألن عممية التنشئة االجتماعية تكون شبو مستحيمة إذا كان الطفل 

 معتال أو معتوىا.

 : اإلنسانيلطابع توفر ا -ج

أن يكون الطفل أو الفرد ذو طبيعة إنسانية سميمة وقادرا عمى أن يقيم عالقات وجدانية مع 

 عن غيره من الحيوانات وتتألف الطبيعة اإلنسانية من العواطف. اإلنسانوىذا الشيء الذي يميز ، اآلخرين

* * * 
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 العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية

-150م ص2014العيد ىداج وبمقاسم نويصر) يمي العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية نذكر مامن     

151:) 

في ذلك اإلىتمام بالمدرسة ومدى تشجيع األطفال ومستوى  بما اإلتجاهات الوالدية لمتربية:-10

 طموح األطفال التعميمي والميني.

ويشمل حجم التعميم األساسي الذي تمقاه الوالدان أنفسيما  المستوى التربوي والتعميمي لألسرة:-10

 ونوعية قراءتيا. لآلباءوطبيعتو باإلضافة إلى اإلىتمامات الثقافية 

يعد حجم األسرة أمرا ىاما في السنوات األولى من عمر األطفال، وترتيب األطفال  حجم األسرة:-10

 في الميالد لو أثره البالغ أيضا.

 عمى ميارات القراءة. وتعويدىموتتمثل في مدى رعاية األطفال  األم لألبناء:طبيعة رعاية -10

نقص الدخل المادي  ويعد ىذا العامل ىاما فقط في حالة إذا ما: الرفاهية األساسية في المنزل-10

 مستوى المعيشة عن حد معين. وأ

األطفال  إىمالويشتمل عمى ارتفاع معدل المواليد داخل األسرة، : سوء التنظيم االجتماعي-10

 والبيوت القدرة والبيوت المحطمة واألسر المفككة والمشكالت األسرية المعضمة واألسر المنمطة اجتماعيا.

* * * 
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 أساليب التنشئة االجتماعية

نما متعددة       يمي: ما نذكرإن أساليب التنشئة االجتماعية ليست واحدة وا 

  المساندة العاطفية:-10

العالقة األسرية التي تمتاز بإقامة عالقات عاطفية تساعد عمى النمو السميم لشخصية الطفل ولكن 

التيديد بالحرمان من قبل الوالدين نحو أبنائيم يساعد عمى تنشئتيم تنشئة غير سميمة، ولقد درس 

التي يعاني منيا الطفل نتيجة لحرمانو من السند العاطفي من قبل والديو، فقد قارن  اآلثار( R.spitzسبتز)

طفال وكانت المجموعة األولى تحتوي عمى أطفال  45بين مجموعتين من األطفال بمغ حجم كل منيما 

العاطفي، أما المجموعة األخرى فتتضمن أطفال المالجئ  والدفءفي ظروف يسودىا الحب والقبول  نشئوا

الذي يفتقدون تمك العالقة، ولقد أبدت المجموعة األولى نموا طبيعيا في استجاباتيم االنفعالية في الذكاء 

 االنطواءوذلك من خالل االختبارات التي طبقت عمييا، أما المجموعة األخرى فمقد بدت عمييا مالمح 

 لذاتوأظيرت أن تقدير الطفل  ماس، فقدتو والالمباالة وانخفاض مستوى ذكائيا، أما دراسات كل من روترو 

العاطفي، ولكن بالرغم  والدفءوتنمية قدراتو وتقبمو لممعايير والقيم تعتمد أساسا عمى تمتع الطفل بالحب 

يصل الطفل إلى درجة  من أىمية المساندة العاطفية ومساىماتيا في تنمية الطفل نفسيا واجتماعيا، حتى ال

 بد أن تقترن بأسموب ضبط الوالدين.يحترم فييا القواعد واألنظمة فال ال

  إهمال الوالدين:-10

إىمال الطفل من قبل والديو يفقده اإلحساس باألمن سواء األمن المادي أم النفسي، ومن أشكال 

عدم  أوحاجاتو الشخصية، أو عدم توجييو ونصحو،  إىمالاإلىمال عدم إنصات والديو إلى حديثو، أو 

 (.57-49ص م2006رشاد صالح دمنيوري وعباس محمود عوض) أو مدحو في حالة نجاحو مكافأتو
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 حماية األطفال وحبهم ووقايتهم: -10

واألميات عمى حماية أطفاليم ورعايتيم وتوفير درجات من الوقاية والحب ليم  اآلباءيحرص جميع 

وأميات الذي ينطوي عمى العديد من مشاعر الحب والمودة، وتعد ىذه المشاعر  كآباءلتأكيد دورىم 

واألميات يقومون بالحماية المفرطة ألطفاليم  اآلباءطبيعية إذا كانت ضمن حدودىا المعقولة ألن بعض 

وأميات ولمحماية  كآباءخوفا عمييم من األخطار المتوقعة أو لمجرد التعبير عن مشاعرىم اإليجابية 

السمبية عمى سموك األطفال مثل تأكيد اإلتكالية وعدم القدرة  اآلثارلحب الزائدين عن الحد، العديد من وا

 .اآلخرينمع  اإلنسانيةعمى اإلعتماد عمى الذات وتجنب العالقات االجتماعية مما يعزليم عن العالقات 

 التذليل الزائد:-10

ل بشكل خاص في تمبية جميع حاجات الطفل وىذا األسموب يشبو الحماية الزائدة إال أنو يتمث 

ومطالبو دون قيود، ويشجع ىذا األسموب األطفال أيضا عمى عدم تحمل مواقف الفشل واإلحباط خارج 

 المنزل.

 زيز:عأسموب العقاب والت-10

من األسرة والمدرسة بشكل خاص أن تقدم التغذية الراجعة الضرورية لمعرفة األطفال لنتائج  يتوقع

 أفعاليم مما يتطمب ممارسة أساليب الثواب والعقاب.

وزيادة معدليا أو جعميا أكثر احتمالية  زيز ىو عبارة عن عممية تعمل عمى تقوية اإلستجابةعوالت

لمحدوث أو ىو مثيرات بيئية تأتي بعد السموك وتزيد من احتمالية تكراره، ولذلك يجب تدعيم اإلستجابات 

 لتثبيتيا وزيادة احتمال حدوثيا مرة أخرى ) التعزيز اإليجابي( أو من خالل المكافآتالجيدة من خالل 

التعزيز السمبي( ويمكن أن يستخدم ) تعديل السموك السمبي بيدف رةفنإيقاف المنبيات المؤلمة أو الم
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)العقاب اإليجابي(  إلى حث الفرد عمى تجنب سموك غير مرغوب تيدفالعقاب بشروطو الجيدة كوسيمة 

 خفض تكرار حدوث السموك غير المرغوب أو استبعاده بيدف المكافآتأو من خالل إيقاف تقديم 

 (.175-173م ص2009يوسف العتوم  )عدنان )العقاب السمبي(

* * * 
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 مؤسسات التنشئة االجتماعية

 يمي: من مؤسسات التنشئة االجتماعية ما      

 (:257م ص1968وأبي الفضل جمال الدين  132صم 2016توفيق يوسف الداود )األسرة -10

ىي الوحدة االجتماعية األولى التي ينشأ فييا الفرد مما يجعل الطريقة التي يتفاعل أعضاؤىا معو 

ونوع العالقات التي يختبرىا تمثل النماذج التي ستشكل وفقا ليا تفاعالتو وعالقاتو االجتماعية ، ويتأثر 

ماعية لمفرد، وتعرف أيضا بأنيا بيا نموه االنفعالي والعاطفي وليذا كمو أثر في سير عممية التنشئة االجت

مجموع الرجل والمرأة حينما يرتبطان معا برابطة الزواج التي قد تعط حبيا ذرية وىي رابطة اجتماعية بين 

 زوج وزوجة من جانب وأطفاليا من جانب أخر، فيي إذا وحدة اجتماعية بالرباط المقدس" رابطة الزواج ".

 (:292م ص2001 عبد اليادي الجوىري) أثر األسرة في التنشئة االجتماعية -

بالرغم من تعدد وسائط التنشئة االجتماعية إال أن األسرة تعد أىم تمك الوسائط وذلك في معظم 

المجتمعات ومختمف الثقافات فاألبناء يرثون كثيرا من الخواص والصفات من والدييم كما أن الوالدين ىم 

ة في الحياة إضافة المعممون األوائل لؤلطفال ويحددون ليم األىداف والطموحات التي تضمن ليم الراح

إلى أن لؤلسرة دورا ىاما في التنشئة االجتماعية ألنيا أولى الجماعات األولية التي تثقف الفرد وتتعيده 

بالرعاية حتى يشتد عوده، كما أنيا الجماعة التي يسود بين أعضائيا مشاعر المودة واأللفة في أقصى 

فعال يستخدمو المجتمع لتوصيل التراث من السمف درجاتيا متمثمة في عطاء متبادل وتقف األسرة كوسيط 

إلى الخمف وىي أيضا أىم الجماعات التي تولد اإلنتماء الذي ىو الباحث عمى الثقة والطمأنينة بين 

 خر.آيعادلو اىتمام  اء اىتماما خاص الاألعضاء ومن ثم يولييا األبن
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حسان محمد الحسن 27صم 2002ة محمد محمد نعيم) المدرسة:-10  (208م ص2005 وا 

، يقضي فييا الطفل في بناء شخصية الفرد االجتماعية ىي عبارة عن وحدة اجتماعية متنوعة

ساعات طويمة من حياتو اليومية يكتسب فييا خبرات اجتماعية تساعده عمى مستوى غير مستوى األسرة 

وكيف يفشل وما ن اتجاىات جديدة وكيف ينجح و  أو يتعاون معيم وكيف يك اآلخرينوكيف يتنافس مع 

 تمك إال وسائل تعد لو العدة ليتعمم كيف يتفاعل مع العالم الخارجي عندما يتخرج.

  أثر المدرسة في التنشئة االجتماعية: -

عمى عاتقيا ميمة تييئة الصغار تييئة اجتماعية من خالل نقل الثقافة، فقد بمغت  تأخذإن المدرسة 

 الحال بالمجتمع الحديث أن يتوقع من المدرسة أن تنقل إلى الطفل ثقافة معقدة تعقيدا شديدا ال تنطوي فقط

لمعايير، كمة والميارات المعقدة بل عمى مجموعة أكبر من القيم واراعمى قدر كبير من التعاريف المت

فالمدرسة تساعد عمى النمو االجتماعي السميم والتوافق النفسي واالجتماعي الصحيح إذا كانت صالحة، 

ويمكن أن تكون معرقمة لتحقيق النمو االجتماعي السميم إذا كانت عكس ذلك، فيي تستطيع أن تدعم كثيرا 

أصابو من عادات واتجاىات  عض مام بو  ميمة التي تكونت في البيت وأن تقمن العادات واالتجاىات الس

 غير سميمة فيو، بل تستطيع أن تحصنو بكثير من العادات واالتجاىات االجتماعية السميمة، وأن تعالج ما

 .أخواتويكون قد عمق بنفسو من صراعات أليمة من جراء اتصالو بوالديو أو 

حسان محمد  137 م ص2016توفيق يوسف الداود ) :جماعة الرفاق-10  (:210-209م ص 2005 الحسنوا 

يشير اصطالح الرفاق إلى ىؤالء األطفال الذين يشبيون الطفل في المستوى االقتصادي 

 األطفالاتجاه مفاده أنو يمكن تصنيف  اوظير حديث، واالجتماعي والتعميمي وفي صفات أخرى كالسن 

تعقيد أكثر من التصنيف تفاعميم عمى نفس المستوى السموكي من الي جماعة رفاق معينة عمى أساس ف
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، وذلك ألن السموك يتوقف عمى مستوى نضج الطفل أكثر مما يتوقف عمى عمره الزمني عمى أساس السن

 ولذلك نجذ أن طفال متقدما في السن يمعب مثال مع أطفال أصغر منو سنا.

ب مع قبل المدرسة والتمركز حول الذات ويبدأ ينخرط في المع يتحرر الطفل جزئيا من مرحمة ما

جماعة الرفاق سواء في الحي أو في روضة األطفال إذ يصبح الطفل قادرا عمى تمثل بعض القواعد التي 

 .اآلخرينتنتظم من خالليا األلعاب ويكون عضوا في جماعة وأن يتواصل بعض الشيء مع 

 أثر جماعة الرفاق في التنشئة االجتماعية:  -

في البيت والمدرسة، بل يتأثر أيضا بعادات وتقاليد  يتأثر فقط بخبراتو إن الشباب االجتماعي ال

ومركز الشارع  وقيم ومواقف واتجاىات وميول رفاقو في السن الذين يتفاعل معيم كأفراد وجماعات في

لمشباب وممعب ومخيم صيفي ومعسكر عمل وبيت لمشباب وأثناء أسفاره ورحاالتو، فرفاق السن وجماعات 

نمو الشباب وسموكو االجتماعي السيما في الفترة األولى من مرحمة الشباب  المعب ليم تأثيرىم البالغ في

التي تكثر وتسرع فييا التغيرات الجسمية، إن جماعة المعب تؤدي دورىا الكبير في التأثير عمى أفكار 

ذا فإ ،ومبادئ وممارسات الشاب، وقد يكون ىذا التأثير ايجابيا أو سمبيا اعتمادا عمى طبيعة ىذه الجماعة

ء فإن تأثير الفرد يكون ايجابيا ن انحدرة من وسط اجتماعي إيجابي وبكانت الجماعة متزنة وواعية وم

وفاعال إذ يسيم في تنمية شخصية الفرد وحسن تكيفو لممحيط االجتماعي والعكس ىو صحيح إذا كانت 

لذا ينبغي عمى أولياء جماعة المعب التي ينتمي إلييا الشباب سمبية ومفككة وذا طبيعة منحرفة وىدامة 

أمور الطمبة والشاب ضرورة الحرص عمى اختيار جماعة لعب ايجابية وفاعمة وذا تأثير جيد في شخصية 

 وتكيفو لممحيط الذي يعيش فيو. واتزانوالشاب 
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حسان محمد الحسن 238م ص2016عبد اهلل البستنجي ) وسائل اإلعالم-10  (:211-210م ص 2005 وا 

في العصر الحديث تعتبر من أىم الوسائل التربوية حيث تقدم مواد عممية إن وسائل اإلعالم 

وثقافية متنوعة من خالل المسرح والسينما واإلذاعة المرئية والمسموعة والصحف والمجالت المختمفة 

ولعميا تعتبر من الوسائل التربوية الشيقة، فيي تجذب الناس من مختمف األعمار ومن الجنسين وىي أداة 

 من أدوات التربية المستديمة ومن أدوات النيوض بالمجتمعات ثقافيا.ىامة 

 : في التنشئة االجتماعية اإلعالمأثر وسائل  -

والكتب والمجالت من  واإلعالنوالراديو والصحف  نكالتمفزيو الجماىرية  اإلعالمتؤدي وسائل 

الدور المؤثر والكبير في تنشئة الجيل الجديد وحسن تربية  واإلرشاديةخالل أنشطتيا التثقيفية والتوجييية 

بحيث يستطيع  اورصينوزرع القيم والمثل اإليجابية عند أفراده وتقويم سموكو وبناء شخصيتو بناءا محكما 

فيما بعد تحمل أعباء المسؤولية االجتماعية والوطنية والقومية الممقاة عمى عاتقو، ويمكن أن تكون وسائل 

الجماىرية المذكورة أعاله أداة فاعمة من أدوات التنشئة والتربية والتيذيب كما تستطيع رسم أطر  اإلعالم

بين المربي أو المسؤول عن عممية التنشئة االجتماعية والشخص الذي تستيدفو عممية  اإلنسانيالتفاعل 

ى في عممية التنشئة ميمة أخر  اإلعالمالتنشئة كالطالب أو الشاب االعتيادي، ويمكن أن تؤدي وسائل 

االجتماعية تمك ىي توضيح الصعوبات التي تواجو األبناء والصغار والشباب عند مرورىم بمراحل التنشئة 

 االجتماعية كما توضح أساليب التنشئة االجتماعية التي يعتمدىا الوالدان أو المعممون.

* * * 
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 النظريات المفسرة لمتنشئة االجتماعية

 النظريات المفسرة لمتنشئة االجتماعية فيما يمي:يمكن إيجاز    

 نظرية التحميل النفسي:-10

التنشئة االجتماعية عند  جذورفرويد الذي يرى أن  وندمسيجويتزعم ىذه النظرية العالم النفسي 

تكمن في ما يسميو باألنا األعمى الذي يتطور عند الطفل نتيجة تقمصو لدور والده الذي ىو من  اإلنسان

" في حين تمثل "اليو نفس الجنس وتمثل غرائز الجنس والعدوان عند الطفل ذاتو الدنيا التي يسمييا فرويد

مييا فرويد "األنا األعمى" والتي بيا الطفل ويتقبميا ذاتو العميا التي يس يأخذقوانين المجتمع وأنظمتو بعد أن 

 يشكل الضمير جزء أساسيا منيا.

مدرسة التحميل النفسي تتضمن إكساب الطفل  نظر ذلك فإن عممية التنشئة االجتماعية من وجيةو 

ستدخالو لمعايير والديو وتكوين األنا األعمى  ، ويعتقد فرويد أن ىذا يتم عن طريق أساليب عقمية لديووا 

نفعالية واجت القائم عمى الثواب والعقاب فعممية التنشئة االجتماعية تعمل  واالنطفاءماعية أىميا التعزيز وا 

خر غير المقبول انطفاء بعضيا اآلعمى تعزيز وتدعيم بعض أنماط السموك المقبولة إجتماعيا، وعمى 

أساليب التنشئة  جتماعيا، كما أن التقميد والتوحد القائم عمى الشعور بالقيمة والحب يعتبران من أبرزا

 االجتماعية.

ىذه النظرية أنيا تبرز وتؤكد أثر العالقة بين الوالدين والطفل ونموه النفسي  ىويالحظ عم

 واالجتماعي وكذلك أثر العوامل الدينامكية والمؤثرة في ىذا النمو.
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أعضاء التفاعل االجتماعي الغني المتنوع بين  األولفي االعتبار  تأخذغير أن ىذه النظرية ال 

األسرة في تأثره بالقيم والمعايير االجتماعية المشتقة من ثقافة المجتمع كمو، أو من ثقافة القطاع 

 االجتماعي الخاص الذي تنتمي إليو األسرة.

تقوم بو من  وأغفمت ىذه النظرية المؤثرات االجتماعية التي يتعرض ليا الطفل خارج األسرة وما

ىو مباح  تماعية لمطفل كتأثير جماعة الرفاق التي يتعمم منيا الطفل مادور بارز في عممية التنشئة االج

 (128-127م ص 2016توفيق يوسف الداود يؤثر نمو األنا األعمى ) ممنوع ماىو  وما

 نظرية التعمم االجتماعي:-10

ىو اقدر المخموقات  اإلنسانلنظرية التعمم االجتماعي ومن المعموم أن  األساسييعد التعمم المحور 

عمى التعمم، وأكثرىا حاجة إليو، وذلك لما لمتعمم من أىمية في حياتو ووجوده واستمراريتو وتنشئتو 

 وحتى نياية عمره. اإلنساناالجتماعية والتعمم عممية دائمة ومستمرة إذ تستمر مند والدة 

فإنو سيضطر إلى تغيير سموكو ر والتغمب، دائمة التغي   اإلنسانيا فيوما دامت البيئة التي يعيش 

تغييرا طفيفا أو كبيرا حتى يستطيع التكيف معيا، ويكون ىذا التكيف من أجل حل المشكالت أو تعمم 

الستخدام األسموب العممي في التفكير، أو تعمم لكسب عادات وقيم اجتماعية، أو تعمم لكسب اتجاىات 

 ى تحقيقيا.تسعى التنشئة االجتماعية إل معينة، وىذه جميعيا ما

أساسين وىما أوال، ن وتشير الدراسات المنشورة إلى أن التعمم االجتماعي يتمحور حول جانبي

اء فلعامة مثل التعزيز والعقاب واإلطالمحاكاة والتقميد لنماذج اجتماعية معينة، وثانيا مبادئ التعمم ا

ة، فقد أكد كل من "باندورا" و"وولترز" والتعميم والتمييز التي تمعب دورا ميما في عممية التنشئة االجتماعي

 أن اكتساب القيم وتعمميا يتم من خالل مالحظة نماذج اجتماعية ومن خالل المحاكاة والتقميد.
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 و عوقب، نتيجة لقيامو، كوفئ، أو أثيب أمشاىدة الطفل )المالحظ(  كما أكد باندورا عمى أن

لو  سيجمبمالحظ مو بسموك متشابو لسموك الابسموك ما، سيخمق لدى الطفل )المالحظ( توقعا بأن قي

ابة وىو األثر الثانوي الذي يتركو تعزيز سموك إلنباندورا ىذا بالتعزيز باي سم  ويه نتائج مماثمة إذا قام بتقميد

 النموذج عمى سموك الطفل )المالحظ(.

غير  التعمميطمق عميو  ومن ىنا يتبين لنا أن الطفل يتعمم كثيرا عن طريق المالحظة، وىو ما

 (.67-66م ص2003عمر أحمد ىمشري) المباشر أو التعمم بالنيابة

إن نظرية التعمم االجتماعي تتميز بالدقة ألنيا نشأت وتطورت من العمل المخبري ومن تجاربو 

يجعميا عمى جانب كبير من األىمية وقد  المضبوطة بدرجة كبيرة، وفييا من الدقة في المنيج والتفسير ما

النظرية في تفسير المواقف االجتماعية البسيطة، غير أنيا قصرت كثيرا في تفسير المواقف  نجحت ىذه

عمى نظريات التعمم تحيزىا الواضح لمبيئة ومحاوالتيا فيم وتفسير السموك  يؤخذاالجتماعية المعقدة، كما 

 (.57ص 2018ليمى ناجي ) محددة من التغيرات واالستجاباتمن خالل أنماط  اإلنساني

 نظرية التفاعل الرمزي:-10

يرجع الفضل في نظرية التفاعل الرمزي لكتابات " تشارلز كولي" وجورج ىربرت ميد ورايت ميمز"      

يرى عمماء ىذا اإلتجاه إلى أن التنشئة االجتماعية ىي حجر الزاوية في بناء شخصية الفرد، حيث يرى" 

عبارة عن نسيج من تفاعالت وتصورات وانطباعات والنفس البشرية عبارة  اإلنسانيكولي"  أن المجتمع 

وقد ميز ( ،61 م ص2005 عبد العزيز خواجة) اآلخرينعن مجموعة من أفكار تتفاعل وتتعامل مع نفوس 

 :اإلنسانيةكولي بين نوعين من الجماعات 
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بين أعضائيا ومن أمثمة ىذه تتصف بالعالقات الحميمة والمباشرة والتعارف  "الجماعات األولية": -

 جماعة المعب. األسرة،الجماعات: 

تكون معيا في عالقات حميمة ومباشرة كما في جماعة الطمبة مثال: التفاعل  الجماعات الثانوية: -

 يتفاعمون مع البيئة فقط بل يتصرفون عمى أن الحياة في حالة مستمرة. الرمزي يعني أن الناس ال

 يمي: أىم األسس التي تقوم عمييا ىذه النظرية ما ومن    

 مية تقوم عمى التخيل والتصور.قأن الحقيقة االجتماعية حقيقة ع -

عمى اإلتصال من خالل الرموز وقدرتو عمى تحميميا معا وأفكار ومعمومات  اإلنسانالتركيز عمى قدرة  -

 يمكن نقميا لغيره.

لنظرية تمتد مدى الحياة حيث يتفاعل الفرد في حياتو مع فالتنشئة االجتماعية من وجية نظر ىذه ا

دراك  تأخذمختمف الجماعات التي ينتمي إلييا وبما أنيا عممية  من خالل  اآلخرينوقت وتحتاج إلى فيم وا 

مع والديو، والذي يحتاج إلى وسيمة من وسائل التفاعل  لالتفاعل مع المجتمع وبصورة خاصة تفاعل الطف

 التي تعتبر عامال ميما في تحقيق وخمق وتنمية الشخصية االجتماعية. ومن أبرزىا المغة

نجذ أن نظرية التفاعل الرمزي أكدت عمى أن المجتمع تفاعل رمزي دون أن تشير إلى أنماط 

تماعي واستمراره الظروف ميما كان نوع التفاعل الذي يؤدي إلى ظيور وانبثاق أي نمط من أنماط بناء اج

أي ظرف من الظروف كما أنيا اتسمت بالغموض وكيفية تشكيل التنظيم االجتماعي  وتغييره في سياق

بين عممية التفاعل ونتائجيا، كما حاولت ىذه النظرية التقميل من شأن األبنية  ضوتغييره فيناك غمو 

االجتماعية بحيث جعمتيا موضوعات ناتجة من اتجاىات الفاعمين، وجعمت األشياء تتشكل كنتيجة 
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ليمى ) ، ولم تربط بين األبنية االجتماعية والعمميات االجتماعية واقتصرت عمى تأكيد وجود كل منيالمتفاعل

 (.56-54م ص2018 ناجي

 نظرية الدور االجتماعي:-10

من  اآلخرونيعتبر مفيوم الدور من أعقد المفاىيم االجتماعية ، فيو نمط السموك الذي يتوقعو 

أوضاعا اجتماعية  اآلخرونشخص يحتل مركزا اجتماعيا معينا خالل تفاعمو مع أشخاص يشغمون ىم 

 أخرى.

ترتكز ىذه النظرية عمى مفيومين رئيسين في تفسير عممية التنشئة االجتماعية وىما المكانة 

 االجتماعية والدور االجتماعي.

  المكانة االجتماعية: -

ء اجتماعي يتحدد اجتماعيا وترتبط بو التزامات وواجبات تقابميا حقوق يقصد بيا وضع الفرد في بنا

 وامتيازات ويرتبط بكل مكانة نمط من السموك المتوقع وىو الدور االجتماعي.

  الدور االجتماعي: -

الذي يتضمن تمك األفعال التي تتقبميا الجماعة في ضوء مستويات السموك في الثقافة السائدة 

 لمفرد أكثر من دور داخل النظام الذي ينتمي إليو.يكون  وعادة ما

والراشدين، واالرتباط  اآلباءفيي عممية التفاعل االجتماعي يكتسب الطفل أدوارا اجتماعية من 

العاطفي ميم ألنو يحرك دوافع الطفل نحو التعمم وأيضا البد من توفر األمن و الطمأنينة وتتوزع األدوار 

 يمي: كما
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 دور الطفل، المراىق، الراشد.: أدوار الحياة -

 الجنس، الطبقة. :ةالمفروضاألدوار  -

 يمي: ويكتسب الطفل دوره االجتماعي عن طريق ما الثقافة،داخل العمل، المينة،  األدوار المكتسبة: -

حيث يتعمم الطفل بصورة مباشرة من والديو كما سيتعمم قيمة معينة مرتبطة بمكانة  :التعمم المباشر -أ

 اجتماعية أو بأدوار اجتماعية أو يتعمم الطفل معايير سموكية معينة بصورة مباشرة.

حيث نجذ أن الطفل يتعمم أدواره االجتماعية عن طريق المواقف العنيدة التي يسمك في  المواقف: -ب

أو يسمك سموكا منافيا لذلك التوقع  اآلخرينناسبا لما ىو متوقع منو، ويمقى المساندة من بعضيا سموكا م

 (55ص 2018 ليمى ناجييمقى معارضة ويطمب منو التغيير.)في البعض األخر ف

فيتعمم عن طريق  الطفل من الذين يتفاعل معيم نماذج لو وقدوة يقتدي بيا يتخذىنا  النمذجة: -ج

سموكيم ومشاعرىم واتجاىاتيم وتوقعاتيم التي يعبرون عنيا أثناء تفاعميم مع بعضيم والطفل بدوره يتعمم 

 ىذه التوقعات من النماذج التي ليا اتجاىات نمو أصحاب مكانات معينة مثل: الطبيب أو المدرس.

 االجتماعية بالظيور. ومن ثم تبدأ الذات، تنمو المغة اآلخرينفعن طريق التفاعل مع 

إن نظرية الدور االجتماعي ترى أن لكل فرد مركز اجتماعي يتناسب مع الدور الذي يقوم بأدائو، 

وخاصة األشخاص الميمين في حياتو الذين  اآلخرينويكتسب الطفل مركزه ويتعمم من خالل تفاعمو مع 

عي أن مفيوم الدور لم يتحدد بصورة عمى نظرية الدور االجتما يؤخذيرتبط بيم ارتباطا عاطفيا، ولكن 

غفاليا لتركيب الشخصية وخصائصيا في تأدية الدور  واضحة خصوصا في المجتمعات المعقدة وا 

 (.57-55م ص2018 ليمى ناجي). االجتماعي وأخيرا تركيزىا عمى الجانب النفسي

* * * 
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 مفهوم المراهقة                               

 المراهقة: -10

 المراىقة بمعناىا ىي: المرحمة التي تبدأ بالبموغ وتنتيي بالرشد وتعرف:

 لغة:-أ

متدة من بموغ الحمم "الغالم الذي قارب الحمم، والمراىقة ىي فترة م يمي: جاء في المعجم الوسيط ما

 (.278م ص1972ن وآخرو إبراىيم أنس )" إلى سن الرشد

" والمشتقة من الفعل ومعناه تدرج النضج البدني adolescenceواألصل الالتيني لكممة مراىقة"

 (.27صم 1974ي مصطفى فيم) والجنسي واالنفعالي واالجتماعي

 اصطالحا:-ب

مرحمة الرشد  إلى( لمرحمة المراىقة اإلعدادالمراىقة ىي مرحمة االنتقال من مرحمة الطفولة)مرحمة 

والنضج وبناءا عمى ذلك فإن مرحمة المراىقة تعد مرحمة تأىب لمرحمة الرشد وتمتد من نياية مرحمة 

( سنة وتعد ىذه الفترة فترة إعداد 12-20المتأخرة والتي حددىا أغمب عمماء النفس في الفترة بين) الطفولة

 (.334ص م 2201 سامي محمد ممحم) يةالمراىق بتطورات وتغيرات جسمية ونفس ويعبرىاالنضج والرشد 

وتعرف أيضا بأنيا المرحمة التي يعبرىا الطفل كي ينتقل من مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد، 

وتمتد ىذه المرحمة طوال العقد الثاني تقريبا من عمر الفرد،  امرأةكان رجال أم  سواءليصبح ناضجا راشدا 

 (.334ص م2009 عالء الدين كفافي) إلى سن الرشدنسي وتنتيي بالوصول فيي تبدأ بالبموغ الج
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 المراهقة والبموغ: -10

يطمق اصطالح المراىقة عمى المرحمة التي يحدث فييا االنتقال التدريجي نحو النضج البدني 

والجنسي والعقمي والنفسي، ويخمط البعض بين كممة المراىقة وكممة البموغ، ولكن ينبغي التميز بينيما فمفظ 

بالبموغ نضج المراىقة تعني التدرج نحو النضج الجسمي والجنسي والعقمي والنفسي في حين يقصد 

األعضاء الجنسية واكتمال وظائفيا عند الذكور واإلناث وعمى ذلك يتضح لنا أن البموغ بو جانب واحد من 

جوانب المراىقة ىذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإنو يأتي قبل الوصول إلى المرحمة التي يطمق عمييا 

 سي حيثالمراىق من أىميا: النضج الجنالمراىقة، ففي بداية مرحمة المراىقة تحدث تغيرات كثيرة عمى 

 (.70ص  م2004عبد الرحمان العيسوي) الغدد الجنسية بالقيام بوظائفيا في ىذه المرحمة تبدأ

* * * 
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 المراهقةخصائص                                 

 يمكن تمخيص خصائص فترة المراىقة فيما يمي:

 نواحي النفس والجسد والعقل والروح.فترة تغيرات شاممة وسريعة في  -10

تعتمد عمى المجتمع فيي قد تطول وتقصر، وذلك بحسب حضارة المجتمع وطبيعة األدوار الممقاة  -20

  (.380ص م2012سعيد رشيد األعظمي) عاتق الفرد، فالمراىق ابن بيئتو عمى

 أن القمق واالضطراب ليس حتميين. إلى الرشد وىو مايعنيفترة انتقال من الطفولة  -03

 كما ميز"ىول"المراىقة بعدة من السمات نوجزىا في:

    أنيا مرحمة اإلفراط في المثالية وانتشار عبادة األبطال والتعمق باألىداف. -04

 مرحمة الثورة عمى القديم والتقاليد البالية. -05

 مرحمة االنفعاالت الحادة والعواطف والحب والميل إلى الجنس اآلخر والصداقة. -06

 أنيا مرحمة األزمات واإلضطرابات.-07

 مرحمة الشك والنقد الذاتي واألحاسيس المفرطة. -80

 (.380م ص2002 مريم سميم. )مرحمة انحالل الروابط بين عوامل األنا المختمفة التي تشكل تماسكيا -90

* * * 

 

 



 المراهقة                                                                    :الرابع الفصل

 

 
 

- 52 - 

 أهمية المراهقة

المرحمة أنيا مرحمة نضج القيم الروحية والدينية والخمقية ويحدث فييا ما يسمى مما يزيد أىمية ىذه 

اليقظة الدينية وكذا النزعات المثالية وبحكم ما يصل إليو المراىق فإنو يستوعب القيم الروحية والتصورات 

(، وحياة 75م ص 2005عبد الرحمن العيسوي ة )المجردة أو كما تعتبر مرحمة اختيار التخصص أو المين

الكائن الحي سمسمة متصمة الحمقات يؤثر فييا السابق عمى الالحق، إلدراكنا أىمية المراىقة السوية 

والعكس صحيح، فإن كانت المراىقة تسمك ، المتكيفة ألنيا تقود إلى مرحمة شباب سوي متكيف أيضا

جانب من األىمية سواء بالنسبة لممجتمع كل ىذا يجعل المراىقة عمى أكبر  سموك غير عادي غير سوي

أو بالنسبة لمفرد نفسو، فبالنسبة لممجتمع فإن وجية النظر االجتماعية تمزمنا ببذل كل مجيود لمحفاظ عمى 

وعمى ىذه الطاقة البشرية، من حيث أن ىذه الطاقة اإلنسانية ىي التي ستقوم عمى إنتاج الثروة البشرية، 

االستفادة منيا، أما بالنسبة لمفرد فإنيا تمثل أخطر سنين حياة اإلنسان، ألنيا السن الذي يتحدد فييا 

مستقبمو إلى حد كبير وىي الفترة التي يمر فييا بكثير من الصعوبات، ويمكن أن ينجرف الفرد في ىذا 

 (.35م ص 2005إيناس خميفة السن إن لم يحصل عمى مساعدة من اآلخرين )

ن ولكل يبيممراىقين بل أيضا لموالدين والمر يدة ليس فقط لك أن دراسة سيكولوجية المراىقة مفوال ش

في من يتعامل مع الشاب ومما ال جدال فيو أن الصحة النفسية لمفرد طفال ومراىقا ذات أىمية بالغة 

 (.294م ص 1986حامد عبد السالم زىران حياتو وصحتو النفسية راشدا وشيخا )

* * * 
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 أنماط المراهقة

حاول عمماء النفس وضع تقسيم لممراىقين بحسب األنماط السموكية السائدة في كل جماعة منيم وىذا    

 التقسيم كاآلتي:

  المراهقة المتكيفة:-11

االستقرار العاطفي وتكاد تخموا من التوترات االنفعالية  وىي المراىقة اليادئة نسبيا والتي تميل إلى

الحادة وغالبا ما تكون عالقة المراىق بالمحيطين بو عالقة طيبة، كما يشعر المراىق بتقدير المجتمع لو، 

وتوافقو معو، وال يسرف المراىق في ىذا الشكل في أحالم اليقظة أو الخيال أو االتجاىات السمبية، أي أن 

 (.161م ص1986 محمد مصطفى زيدان) ىنا أميل إلى االعتدال.المراىقة 

  المراهقة اإلنسحابية المنطوية:-21

يجسد المراىق في ىذا النمط أو الشكل صورة مكتئبة تميل إلى العزلة والسمبية والتردد والخجل 

ويعبر عن آرائو والشعور بالنقص وعدم التوافق االجتماعي، فال يشارك اآلخرين اىتماماتيم وأنشطتيم 

عبر مذكراتو الشخصية، ويميل إلى النقد والتيجم عمى الناس،ويسرف في أحالم اليقظة حيث يحقق  وأفكاره

أمانيو من خالليا وتصل بو أحالم اليقظة في بعض الحاالت إلى حد األوىام والخياالت المرضية، كما 

 أنو ال يفضل النشاطات الرياضية أو االجتماعية العامة.

العوامل المؤثرة فييا: اضطراب الجو األسري، تسمط وسيطرة الوالدين والحماية الزائدة، التزامات ومن 

 مسعودة ىتيات) والرجعية والمغاالة في اتجاىات األسرة، نقص إشباع الحاجة إلى التقدير وتحمل المسؤولية

 (.34 م ص2014
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  :المراهقة العدوانية المتمردة-13

عدوانيا ثائرا عمى السمطة سواء سمطة الوالدين أو سمطة المدرسة أو حيث يكون فييا المراىق 

المجتمع الخارجي، والسموك العدواني عند ىذا النمط قد يكون صريحا مباشرا يتمثل في اإليذاء أو قد يكون 

 بصورة غير مباشرة كالعناد، وبعض المراىقين من ىذا النوع قد يتعمق باألوىام وأحالم اليقظة ولكن بصورة

 .أقل عما سبقيا

نقص إشباع  ومن العوامل المؤثرة فيو: التربية الضاغطة، التسمط، القسوة والصرامة في التربية،

 (.35ص  م2014مسعودة ىتيات ) حاجات المراىق وميولو

 المراهقة المنحرفة: -41

وحاالت ىذا النوع من المراىقة تمثل الصور المتطرفة لمشكمين المنسحب والعدواني، فإذا كانت 

ال يصل في خطورتو إلى الصورة  االنحرافالصورتين السابقتين غير متوافقة أو غير مكتممة، إال أن مدى 

راىق بتصرفات تروع حيث نجد االنحالل الخمقي واالنييار النفسي، ويقوم المالبادية في الشكل الرابع، 

محمد مصطفى ) المجتمع ويدخميا البعض أحيانا في عداد الجريمة أو المرض النفسي والمرض العقمي.

 (.162م ص1986زيدان 

 ومما سبق نستنتج أن أنماط وأشكال المراىقة، تتحكم فييا مجموعة من العوامل المشتركة أىميا:

  الدية:أساليب المعاممة الو -أ

شباع حاجات المراىق ومعاممتو بحرية مثل أكثر واحترام  التسمط والضغط، اإلىمال مقابل تفيم وا 

 الثقة والصراحة واألمن واالستقرار. من رغباتو، وتوفير جو
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  :جماعة الرفاق-ب

طبيعة األقران سواء كانوا  فجماعة األقران ىي التي تييئ الجو المناسب لمتكيف أو عدمو حسب

انت إضافة إلى عوامل أخرى مثل الخبرات التي يمر بيا المراىق سواء كصالحين ، أو رفقاء سوء  رفقاء

لتحدد في األخير شكل  وىذه العوامل تعمل بصورة متفاعمة ودينامية،  خبرات سارة أو سيئة أم صادمة

المراىقة، وبغض النظر عن ىذا الشكل فإن المراىق ونظرا لمتغيرات الكثيرة التي تحدث لو قد ال يكون 

 ةمسعود) بمنأى عن التعرض لمكثير من المشكالت التي تنتج عن األزمات التي تحدث في ىذه المرحمة.

 (.35م ص2014  ىتيات

* * * 
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 التحديد الزمني لفترة المراهقة:                           

 يمكن تمخيص التحديد الزمني لفترة المراىقة فيما يمي:   

 :اإلسالميةالتحديد الزمني في الشريعة -11

عن أي شيء  لؤو داية الرشد والتميز لديو وىو مسالمراىقة بأنيا ب اإلسالميلقد اعتبر التصور 

ذا بم :وجل يفعمو يثاب عميو إن كان خيرا ويحاسب إن كان شرا حيث جاء في قولو عز األطفال  غ﴿وا 

منكم الحمم فميستأذنوا كما استأذن من قبمكم كذلك يبين ا لكم آياتو وا عميم حكيم﴾. جاء في تفسير 

ذا بمغ ىؤالء األطفال الصغار مبمغ الرجال وأصبحوا في  ]...[ عمموىم األدب السامي  سن التكاليفاآلية وا 

 في كل األوقات كما يستأذن الرجال البالغون. يستأذنواأن 

وجاء في تفسير كممة "الحمم": االحتالم في المنام قال في القاموس الحمم الرؤيا جمعو أحالم والحمم 

بالحمم أي األنا وضبط ]...[ وىو زمن البموغ سمي بو لكون صاحبو جدير  واالحتالم الجماع في المنام

ىو جائز وماال يجوز فيو مكمف أمام ا  النفس، وعميو فإن الحمم ىو قدرة الفرد عمى التمييز بين ما

 سبحانو وتعالى.

وجاء عن ابن عمر رضي ا عنيما قال:"عرضت عمى النبي صمى ا عميو وسمم في الجيش وأنا 

أربع عشرة سنة فمم يقبمني فعرضت عميو من قابل في الجيش وأنا ابن خمس عشرة سنة فقبمني" وليذا  ابن

أخد ىذا الحديث دليال عمى اعتبار سن خمس عشرة سنة ىو سن البموغ وىو الحد الذي يميز بين الصغير 

 والكبير.

سنة 15ية اعتبرت سن ومن خالل اآلية واألحاديث النبوية الشريفة نستنتج أن الشريعة اإلسالم

واالحتالم وظيور شعر العانة واإلثبات من عالمات البموغ الجنسي والزالت لحد اآلن ىذه العالمات 

مأخوذا بيا لحد اآلن بين العمماء لمعرفة البموغ، وعميو نجد أن الشريعة اإلسالمية لم تحدد أو تفصل بين 
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رد ولكنيا فصمت بين سن التكميف والمسؤولية وبين البموغ والمراىقة والرشد كمراحل منفصمة يجتازىا الف

 سن الصبي والطفولة.

 :عمماء النفسالتحديد الزمني عند -21

يختمف عمماء النفس في تحديد بداية ونياية مرحمة المراىقة ويرون أن ىذه الفترة يمكن أن تضم  

بينما يحصرىا  [10-21] الفترة التي تسبق البموغ وىم بذلك يعتبرونيا بين العاشرة والحادية والعشرون إلييا

شرقي رحيمة  . )[ وىناك عدة تقسيمات أخرى13-19] بعض العمماء مابين الثالثة عشر والتاسعة عشر

 (.20-22ص 2005

 التقسيم األول:

مرحمة واحدة أمثال"اريكسون" الذي يرى أن البموغ ىو ىناك من قسم مرحمة المراىقة إلى تقسيم أو 

سنة وىناك من يذىب إلى  [12-18] بداية فترة المراىقة التي تمتد من الثاني عشر إلى الثامنة عشر

القول بأن مدة المراىقة ىي الواقعة بين البموغ والنضج وأنيا بالتقريب بين سن تسع سنوات وتسع عشرة 

 .[12-8] سنة

ن يذىب إلى القول بأن مدة المراىقة ىي الواقعة بين البموغ والنضج وأنيا بالتقريب بين سنة وىناك م

 [ سنة.9-19] سن تسع سنوات وتسع عشرة سنة

 التقسيم الثاني:

ثالثة مراحل  يذىب أصحاب ىذا التقسيم إلى اعتبار مرحمة المراىقة مرحمة تضم بين جوانبيا

 ولسن" مراحل الفرد إلى تسع مراحل من بينيا مرحمة المراىقة. دمر أخرى، حيث قسم "وي
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سنة مع تفاوت بين األفراد حسب النمو   14سنة ولألوالد  12مرحمة ظاىرة البموغ: ومتوسطيا لمبنات -أ

 شيرا. 20و 12مابين  يتراوحالجسمي 

 سنة. 16إلى  15إلى  14 إلى 13مرحمة المراىقة األولى: مرحمة المراىقة األولى من -ب

 .20إلى  16إلى  15من مرحمة المراىقة الثانية:-ج

 مراحل: إلى ثالثوهناك من قسمها 

قبل البموغ ويطمق عمى ىذه المرحمة مرحمة التحفز والمقاومة  : وتسمى أيضا ماقبل المراىقة مرحمة ما -أ

 سنة. 20و  10وىذه المرحمة تقع بين سنة 

سنة [ وىي تمتد مند بدء السريع الذي يصاحب  16سنة و 13] المراىقة المبكرة: تقع بين سنة مرحمة -ب

  البموغ.

 [ عاما.21و 17] مرحمة المراىقة المتأخرة: وتقع بين سن -ج

 أيضا:وقد قسميا "أكرم رضا" إلى ثالث مراحل 

 سنة التعميم اإلعدادي. 15 إلى 12من  مرحمة المراىقة المبكرة: -أ

 سنة التعميم الثانوي. 18إلى  15من  مرحمة المراىقة المتوسطة: -ب

 (.23-22م ص2005شرقي رحيمة . )التعميم الجامعي سنة 21 إلى 18 مرحمة المراىقة المتأخرة: من -ج

* * * 
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 مظاهر النمو في المراهقة                           

 من مظاىر النمو في مرحمة المراىقة ما يمي:   

 النمو الجسمي:-10

يظير النمو الجسمي عند المراىق في ناحيتين الناحية الجسمية والناحية الفيزيولوجية، الناحية 

الجسمية تشتمل الزيادة في الجسم، الوزن، الطول أما من الناحية الفسيولوجية تشتمل نمو ونشاط بعض 

 الغدد واألجيزة الداخمية التي ترافق بعض الظواىر الخارجية.

و الجسمي يتميز في ىذه المرحمة بالسرعة الكبيرة في النمو، فيالحظ النمو بعد فترة نمو ىادئة فالنم

-12الذكور مابين  عندسنوات  4-3في مرحمة الطفولة المتأخرة، وتزداد سرعة النمو عند الجنسين لمدة 

 12 وتصل أقصى سرعة في النمو عند اإلناث في سنسنة  14-10سنة وعند اإلناث بين سن  16

سنة ويزداد طول الفرد زيادة سريعة، ويتسع الكتفان ومحيط األرداف  14بينما عند الذكور في سن سنة، 

وزيادة طول الجذع وطول الساقين مما يزداد نمو العضالت والقوة العضمية والعظام وتبدأ الزيادة في طول 

في اليدين والرأس واألقدام، أما أخر  الساقين أوال ثم بعد ذلك في الجدع إال أن إكمال الزيادة يحدث أوال

 (.23م ص 2012 ممحم سامي محمد) جزء تكتمل فيو ىذه الزيادة فيو في األكتاف.

ويالحظ في ىذه المرحمة أن المراىق كثيرا ما ييتم بجسمو وصحتو وقوة عضالتو وىذا لو تأثير   

ذا الحظ المراىق أي تغير في مظيره  في عممية التوافق االجتماعي وخاصة مع زمالئو في المدرسة وا 

ئو أو قد يعاني من فسوف ينتابو القمق والشدة وقد يؤدي بو إلى العدوان أو االنطواء تجنبا لتعميقات زمال

 (.51م ص  1995زىران عبد السالم حامد ) مشاعر النقص.

كما أن ىناك تغيرات تطرأ عمى المراىق خالل فترة المراىقة المتوسطة كزيادة إفرازات بعض الغدد       

 (.63م ص1995عبد الرحمان العيسوي ) مثل: الغدد التناسمية...
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لدى المراىق ىي أن الغدة النخامية والتي تعتبر قاعدة الغدد  ىذا فإن أساس التغيرات الفيزيولوجية

، بينما تضمر كل من الغدة األخيرةالصماء في الجسم تبدأ في إفراز ينشط الغدد التناسمية، فتنمو ىذه 

م 2005إيناس خميفة ) الصنوبرية والغدة التناسمية وىي غدة الطفولة وال يحدث النضج الجنسي إال بضمورىا.

 (.55ص

 النمو العقمي:-10

 يوجد فاصل بين النمو العقمي لمفرد بمرحمة الطفولة ومرحمة المراىقة، حيث يتوقف في أواخرىا ال

ويبرز في ىذه ىو امتداد لممرحمة السابقة وعممية الفصل والتحديد ىو لغرض الدراسة والبحث، وبطبيعة 

الحال فإننا ال نستطيع أن نفصل النمو العقمي عن سائر جوانب النمو األخرى عمى اعتبار أن كل منيا 

 يؤثر ويتأثر بالجانب اآلخر، وينمو المراىق عقميا في الجوانب التالية:

 كاء:الذ - أ

يتميز بسرعة النمو ثم يتباطأ كمما تقدم الفرد في المراىقة، حيث يتوقف في أواخرىا ويبرز في ىذه 

المرحمة الذكاء المجرد، أي الفيم والتعامل مع المفاىيم المجردة بقوة، عكس مراحل النمو األخرى، وبما أن 

المشكالت تزداد بزيادة المشكالت  الذكاء يتوقف عن النمو خالل ىذه المرحمة، فإن قدرة الفرد عمى حل

 والخبرات، وتعدد تطبيقيا حتى سن الشيخوخة حيث ينحدر نزاال.

 التفكير: - ب

يتأثر تفكير المراىق في عمقو وارتفاع مستواه إلى البيئة المحيطة بالمراىق فيبدأ بالتعميم الرمزي 

" أن تفكير المراىق في مرحمة tiner " و"تانرmiler لمستويات مثل الفضيمة والعدالة، وفي دراسة "لميمر

 )من األجزاء إلى القاعدة( ثم ينتقل في وسط المراىقة إلى األولى يحل المشاكل بالصيغة االستقرائية
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لى األجزاء( وينتيي من مرحمة المراىقة بالصيغتين معا، فأي طريقة إ)من القاعدة  الصيغة االستنباطية

 تحل لو المشكمة يأخذ بيا.

 :االنتباه -ج

ويستطيع استيعاب  تزداد القدرة عمى االنتباه اإلرادي عند المراىق سواء من حيث العمق أو المدى

مشاكل طويمة ومعقدة في سير وسيولة فتمميذ المدرسة الثانوية يصبح قادرا عمى االستمرار في الدرس 

ة أربع ساعات مثل: الواحد لمدة طويمة، كما يمكن أن يفكر باستمرار في موضوع واحد معقد دون ممل مد

 إجراء االمتحانات أو االنيماك في كتابة موضوع إنشائي أو حل مسألة رياضية معقدة.

 التخيل: -د

و"خالد شعيرة" أنو لب التفكير ويزداد ارتباطيما بالتفكير والتخيل كمما  ئر غباري"يعتبر كل من "ثا

أن تخيل المراىق في الوصف المشاعر  اقترب المراىق من الشد والفروق بين تخيل األطفال المراىقين،

 (.45م ص2002اري بثائر غ) واالنفعاالت وزيادة التفكير بالجو العاطفي وتخيل فني جمالي لألشياء.

 التذكر: -ه

تنمو عممية التذكر وتنمو معيا القدرة عمى الحفظ واالستدعاء والتعرف فالطفل لو قدرة كبيرة في 

عممية التذكر عنده عمى  عناصر الموضوع، أما المراىق فتعتمدر اآللي عن طريق السرد دون فيم التذك

وي استنتاج العالقات بين عناصر الموضوعات المتذكرة وىذا ما يعرف بالتذكر المنطقي أو المعنالفيم و 

لفيم با رة التذكتاعو بيا وترتبط عمميمختمفة بدرجة ميمو نحوىا، واستمويتأثر تذكر الفرد بموضوعات 

 .لعميق واالنتباه المركزا
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 النمو االجتماعي:-13

النامية  المتطورةالحياة االجتماعية في المراىقة أكثر اتساعا وشموال وتباينا وتمايزا عن حياة الطفولة 

 في إطار األسرة والمدرسة وذلك ألن المراىقة ىي الدعامة األساسية في الحياة اإلنسانية في رشدىا

 وواكتمال نضجيا، وىي في مظاىرىا األساسية تمرد عمى سمطان األسرة وتأكيد لمحرية الشخصية وخضوع

لجماعة الرفاق، ثم تألق سوي مع المجتمع القائم، وىي ليذا تتأثر في تطورىا بمدى تحررىا من قيود 

مدرسي القائم، ثم األسرة وبمدى خضوعيا لجماعة الرفاق واستقالليا عنيا وبمدى تفاعميا مع الجو ال

تنتيي من ذلك كمو إلى االتصال القوي الصحيح بعالم القيم والمعايير والمثل العميا كما يتميز النمو 

االجتماعي في السنوات األخيرة لممراىقة يميل إلى مسايرة المجموعة التي ينتمي إلييا، فيو يحاول أن 

مظيرىم وتتميز ىذه المسايرة ل أن يظير بيكون مثميم ويفعل ما يفعمون، ويتصرف ما يتصرفون ويحاو 

 .شيئا فشيئا ية العمياء لمجماعة تقلعة التامة واإلخالص ولكن ىذه التببالصراح

 قائم عمى أساس من تأكيد الذات، ويرجع ىذا إلى زيادة وعيو االجتماعي ويحل محميا اتجاه

كون لو مركز في الجماعة التي ونضجو العقمي والمراىق في مرحمة المراىقة المتوسطة يسعى إلى أن ي

التصنع في طريقة الكالم والضحك  إلييا، فيو يميل دائما إلى القيام بأعمال تمفت النظر إليو مثل : ينتمي

والمشي، ويحاول المراىق في السنوات األخيرة أن يقوم ببعض الخدمات واإلصالحات، وىذا راجع لشعوره 

أنو عميو مسؤوليات نحو الجماعة التي ينتمي إلييا، ويعتقد ىنا أن الجماعة تريد أن تحطم عبقريتو، ىذا 

 م1982عماد الدين إسماعيل ) تمعات الصغيرة إلى المجتمع العام.ما يدفعو بالتدرج إلى االنتقال من المج

 (.86ص

 النمو االنفعالي: -10

ترتبط االنفعاالت ارتباطا وثيقا بالعالم الخارجي المحيط بالفرد عبر مثيرات واستجاباتيا وبالعالم 

انفعاالت المراىق أشكاال  وتأخذالعضوي الداخمي عبر شعورىا الوجداني وتغيراتيا الفسيولوجية والكيميائية، 



 المراهقة                                                                    :الرابع الفصل

 

 
 

- 63 - 

مختمفة كالغضب، الخجل، القمق، الخوف، الغيرة وغيرىا من المثيرات التي يواجييا من غيره، فالمراىق 

 يعيش مرحمة مميئة بضغوطات داخمية غير مستقرة إذ ىي مرحمة عنيفة من الناحية االنفعالية.

  يثور ألتفو األسبابمراىق في ىذه السنوات ففترة المراىقة المتقدمة فترة انفعاالت عنيفة إذ نجد ال 

شأنو في ذلك شأن األطفال مما نالحظ لدى المراىقين التناقض االنفعالي وثنائية المشاعر نحو نفس 

ين التدين انفعالو بين الحب والكره وبين الشجاعة والخوف وب فتدبدبالشخص أو الشيء أو الموقف 

وبين الحماس والالمباالة... وغير ذلك من مظاىر السموك وىناك ية واالجتماعية دواإللحاد وبين االنفرا

 من يرجعيا إلى العوامل البيئية.

عمى أىمية العوامل الفسيولوجية في انفعاالت المراىق ومدى gottibgdavidsom  فتؤكد أبحاث

 تأثيرىا في المثيرات واالستجابات االنفعالية.

بناء شخصية الفرد، فيجب تجنب إثارة أحاسيس ومنو نجد أن النمو االنفعالي عنصر ميم في 

المراىق، كما يجب تفيم الصراع النفسي الذي يعيشو ونحاول القضاء عمى ظاىرة العزلة واالنطواء وذلك 

بخمق جو اجتماعي، وأن ال نقف أمام تحقيق المراىق ألفكاره وأحالمو الجيدة وااليجابية فذلك يجعمو يشعر 

مان حمحمد عبد الر ) تفادى بذلك كل ما يعرضو إلى اضطرابات نفسية.يو تو يبالمسؤولية وتقوى بذلك شخص

 (.43م ص1991 حمود

* * * 
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 حاجات المراهق                                  

 :يمي ما من حاجات المراىق      

 الحاجة إلى الغذاء والصحة:-10

إن النمو الجسمي المتكامل يضمن نموا متكامال في جميع جوانب شخصية الفرد ولذا فإن الحاجة 

إلى الغذاء ذات تأثير مباشر عمى جميع الحاجات النفسية االجتماعية والعقمية والسيما في فترة المراىقة 

حاول إشباع حاجاتو حيث ترتبط حياة المراىق وصحتو بالغذاء الذي يتناولو ولذا يجب عمى األسرة أن ت

تباع القواعد الصحية السميمة ألنيا السبيل الوحيد لضمان الصحة الجيدة  وعمم الصحة لمطعام والشراب وا 

دائية التي يحتاج إلييا اإلنسان من ذلك مثال: أن الغداء الكامل لمشخص البالغ غيحده كميات المواد ال

غ مواد بروتينية، أما 100ذىنية حيوانية نباتية وغ مواد 70غ مواد كربوىيدرانية 450 يجب أن يشمل عمى

المشروبات فأفضميا الماء النقي وىو الذي يحتوي عمى بعض األمالح المعدنية والتي ال غنى عنيا لحياة 

مرحمة نيائية سريعة فإن  مما كانت مرحمة المراىقةوكأن يكون تناول المرطبات باعتدال ويجب  اإلنسان

ىذا النمو يحتاج إلى كميات كبيرة ومتنوعة من الطعام لضمان صحة جيدة والذي البد عمى األسرة أن 

توفير كل متطمباتو  تأمنو لممراىق غير أن ىذا ال يعني أن جميع األسر ذات إمكانية مادية كبيرة وتستطيع

حالة من انخفاض مستوى دخل رب األسرة وعدم كفايتو الغذائية خاصة أن األسر في العالم الثالث تعيش 

جاتيا اليومية إضافة إلى ارتفاع عدد أفراد األسرة وانخفاض الوعي الصحي والبيئي كل ىذا من شأنو الح

  أن يجعل المراىق يعيش مشكالت صحية عديدة.

 الحاجة إلى االستقالل:-10

داية البموغ الجنسي والعقمي إال وتبدأ معو يعد المراىق في الشريعة رجل وامرأة مكمفين حيث مع ب

مسؤولية الشرعية فيحاسب عمى كل أمر يقترفو فيدخل المراىق بذلك زمرة المكمفين وىذا األمر بالذات 
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يساعد المراىق عمى الشعور بالمسؤولية اتجاه نفسو وغيره كما يساعد عمى تقبل دوره االجتماعي المناسب 

األسرة وميمو نحو حياة النفسية في فترة المراىقة الرغبة في االستقالل عن لنموه، ولعل من أبرز مظاىر ال

االعتماد عمى نفسو ويعد االستقالل من الصفات التي يناشدىا المراىق بدرجة كبيرة، ولكن المجتمع الذي 

 نعيش فيو يحفل بالكثير من األمور التي تتنافى مع ىذا االستقالل المبكر وأول ىذه العقبات في ىذا

ماد عمى نفسو من خالل الفترة بالذات يسعى لالعتىذه السبيل الناحية االقتصادية  وليذا نجد المراىق في 

عمل يضمن لو دخال خاصا بو وذلك من أجل تمبية حاجاتو ورغباتو الممحة ليحقق بذلك شيئا البحث عن 

النزعة إلى  ىإليو دائما وىكذا يتبن من االستقالل االقتصادي ىذا ليدعم استقاللو المنشود والذي يسعى

شرقي رحيمة ) .والعالئقيشيئا فطريا وخطوة ميمة نحو التفتح االجتماعي  الستقالل التي تبرز لممراىق ا

 (.58-57م ص2005

 كانة االجتماعية: مالحاجة إلى التقدير وال-13

حساسوإن شعور المراىق  ه مكانة اجتماعية ومجتمعو يبوؤ  أسرتو بالتقدير من طرف جماعتو و وا 

كبير عمى شخصيتو وسموكو فيذا األمر ينمي فيو قدرة دافعة عمى صرف كل طاقتو  تأثير ومناسبة لنمو ذ

التقدير والمكانة االجتماعية، فالمراىق يريد أن  إلىومجتمعو ولذلك يبرز حاجتو  أسرتووجيوده لصالح 

نو يتوق إلى أن تكون لو مكانة بين يكون شخصا ىاما في جماعتو، وأن يعترف بو كشخص ذي قيمة إ

]...[ يقوم باألعمال التي  الراشدين وأن يتخمى عن موضعو كطفل ولذلك فميس غريبا أن نرى أن المراىق

 يقوم بيا الراشدين متبعا طرائقيم وأساليبيم.

 الحاجة إلى القيم:-10

ذا ما تعتبر القيم القيم سوف تختل الشخصية حدث أي خروج عن ىذه  عماد األمة وسنام نظامو وا 

يحيد عن  الفردية ويختل المجتمع بأكممو والمراىق كفرد يحتاج إلى القيم والمبادئ التي يتمسك بيا حتى ال
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تصطدم حاجات المراىق ورغباتو بالقيم والتقاليد واألعراف االجتماعية ولعل أىم  الطريق السوي، فكثير ما

]...[ حيث تشتد حاجة المراىق إلى القيم  رحمة الرغبة الجنسيةيستولي عمى تفكير المراىق في ىذه الم ما

فيسبب التناقض بين المبادئ الدينية الخمقية التي آمن بيا مند الصغر وبين ما يراه ممارسا بواسطة الكبار 

 .من حولو

 الحاجة إلى التفكير واالستفسار والحقائق:-10

 القدرات العقمية من ذكاء وانتباه وتخيل وتفكير من مميزات مرحمة المراىقة النمو العقمي حيث تتفتح

وغيرىا وبيذا تزداد حاجة المراىق إلى التفكير واستفسار عن الحقائق، فيميل المراىق إلى التفكير والنظر 

في الكائنات من حولو وجميع الظواىر االجتماعية المحيطة بو التي تستدعي اىتمامو وانتباىو فتكثر 

عن بعض القضايا التي تستعصي عقمو حينما يطيل التفكير بيا، وفي نفس الوقت تساؤالتو واستفساراتو 

يريد إجابات عمى أسئمتو لذا واجب األسرة أن تمبي ىذه الحاجة وذلك من أجل أن تنمي تفكيره بطريقة 

 (.59-58م ص2005شرقي رحيمة ) وتجيب عمى أسئمتو دونما تردد سميمة

* * * 
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 مشكالت المراهقة

إن مشكالت المراىقة من المشكالت الرئيسية التي تواجو المراىقين في ىذه المرحمة فالموم يوجو إلى 

المنظمات التي ليا عالقة  بالصغار فكميا المجتمع نفسو والمدرسة والييئات االجتماعية والبيوت وكل 

 مسؤولة عن حالة القمق واالضطرابات في الوقت الحالي:

 مشاكل النفسية:ال-10

إن من الطبيعي أن تتسم الحياة النفسية لممراىق بالفوضوية والتناقض والتجارب العديدة التي يقوم 

بيا المراىق وقد تكون فاشمة وقد تكون ناجحة، فيو بذلك يعيش في صراعات  داخمية مكبوتة قد يظير 

االعتراف بشخصو وقد أحيانا بالتمرد والعدوان عمى األعراف والتقاليد فيو يعتقد أنو يجب عمى الجميع 

تؤدي ىذه الصراعات النفسية إلى اإلحساس بالذنب والقير فيؤدي بو إلى االكتئاب واالنعزال أو إلى 

السموك العدواني،نستطيع صرف النظر عن ىذه المشاكل بإدماج المراىق في النشاط الرياضي أو 

 االجتماعي لكي يتكيف مع حياة الجماعة ويتعمم روح المسؤولية.

 لمشاكل الصحية:ا-10

 تلنمو المراىق وعميو أن يتكيف مع تغيرامت بالجسم خالل ىذه الفترة مؤشر تعد التغيرات التي ح

أعضاء جسمو، ويستجيب لمنتائج واآلثار التي تركتيا تمك التغيرات ومن ىنا فإن مرحمة المراىقة تمتاز 

 تغذيةي والجنسي السريع لممراىق بسرعة النمو الجسمي واكتمال النضج ويتطمب النمو الجسمي والعقم

نمو وكثير من المراىقين من لم يجد ذلك فيصاب ببعض الجسم وتمده بما يمزمو لم كاممة حتى تعوض

المتاعب الصحية كالسمنة وتشوه القوائم وقصر النظر ونتيجة لنضج الغدة الجنسية واكتمال وظائفيا فإن 

 (.42-41م ص1995عبد الرحمان العيسوي ) اء.منالستيمارس بعض العادات السيئة كاالمراىق قد يطرق و 
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 المشاكل االقتصادية:-13

، وموقف األسرة منو إيقافوتتعمق ىذه المشكالت بالمصروف الشخصي المتزايد عند المراىق وكيفية 

وكذلك المستوى االقتصادي لألسرة وأثره في إشباع حاجات المراىق ومنيا حاجات الممبس المناسب 

 فس واستكمال الدراسة وحاجات أخرى.المريح والترويح عن الن والمسكن

 مشاكل الفراغ:-10

تتعمق ىذه المشكالت بقمة النشاط الذي يقوم بو الفرد وحاجة المراىق لتعمم الميارات وكذلك 

 (.145م ص 1981سيد خير ا ) مشكالت تمثل الحيمولة بين المراىق والنشاط الترفييي خارج البيت.

 تربوية مهنية: مشاكل-10

تتعمق ىذه المشاكل بالتخطيط لممستقبل واختيار الدراسة أو المينة المناسبة ومعرفة بعض 

م ص  1981سيد خير ا ) المعمومات عنيا وفيم المراىق لنفسو كي يختار الدراسة أو المينة المناسبة.

154.) 

 المشاكل االنفعالية:-10

إن المشاكل الصحية التي يتعرض ليا الفرد أثناء مرحمة المراىقة حتما تؤدي إلى مشاكل انفعالية 

شعورية، فيذه المرحمة تتميز بعدة انفعاالت واالندفاع االنفعالي بسبب شعور المراىق بقيمتو وقد يتسرع 

فعال بسرعة التغيير ويندفع في سموكات خاطئة تورطو في مشاكل من األسرة والمجتمع  كما تمتاز األ

 و الدكتور "أحمد عزت راجعي،والتقمب وكذا كثرة الصراعات سواء مع الذات أو مع التغيير وىذا ما ذىب إل

 :ق نذكر منياىعن الصراعات التي يعانييا المرا

 صراع عائمي بين ميمو نحو التحرر من قيود األسرة وبين سمطة األسرة.  -
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 والواقع.صراع بين مثالية الشباب  -

 صراع ديني بين جيمو وجيل الماضي. -

 صراع ديني بين ما تعكسو من شعائر وبين ما يصدره لو تفكيره الجديد.  -

 صراع بين مغريات الطفولة والرجولة.  -

 (.43ص 1995عبد الرحمان العيسوي ) صراع بين شعوره الشديد بذاتو وشعوره الشديد بالجماعة. -

 المشاكل االجتماعية: -10

لى التمرد أحيانا عمى ا  ية واالعتماد عمى النفس و كما ىو معروف عمى المراىق انو يميل إلى الحر 

ذلك يجد نفسو في صراع ومواجية مع المجموعة واألسرة التي تفرض عميو قيود معينة وسمطة األعراف ل

 (.63م ص2002مريم سميم) إظيار مظيره. إلىوقوانين وىي مدرسية أو سرية ويميل المراىق 

* * * 
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 النظريات المفسرة لممراهقة

من المتفق عميو أن مرحمة المراىقة مرحمة صعبة عمى المراىق نفسو وعمى المتعاممين معو من 

جية أخرى ولم يحصل ىذا االتفاق حول األسباب والعوامل التي تؤدي إلى المشكالت والصعوبات،وسبب 

وعل العموم فيناك جاه الفمسفي الذي يؤمن بو كل عالم ,االت ىذا االختالف يعود لمخبرات الذاتية أو إلى

 اتجاىات بارزة في تفسير حاالت االضطراب والمشكالت التي تظير في سموك الفرد المراىقة ومن أىميا:

 االتجاه البيولوجي:-10

جانب المالحظات الطبية معتبرة أن  يركز ىذا األخير عمى عمميات النمو الجسمية والجنسية الى

الحياة النفسية عن المراىقين يحددىا النمو البيولوجي والتغيرات الخارجية والداخمية التي تحدث في مرحمة 

 (.63م ص2002مريم سميم ) المراىقة ليا تأثير كبير وعميق في تحديد شخصية المراىق.

ى أن المراىقة تمثل مرحمة تغيير سديد للمحددات الداخمية لمسموك، ويشير إفيو يركز عمى ا

مصحوب بالضرورة بالتوترات وصعوبات في التكيف وأن التغيرات الفسيولوجية تمثل عامال أساسيا في 

 (.70ص م2012م سامي محمد ممح) .والصعوباتخمق ىذه التوترات 

 " بما يمي:stanley hall" ويوجز في النقاط التي يركز عمييا ىذا االتجاه عند

حدوث تغيرات خطيرة ومفاجئة في مختمف نواحي الشخصية و في فترة المراىقة، حتى يمكن أن  -

 توصف أن ىذه المرحمة بأنيا والدة جديدة.

 تستند تمك التغيرات إلى أسس بيولوجية ،تتألف من نضج الغرائز وظيورىا بصورة مفاجئة أحيانا أخرى. -

وية فعالة، تتجمى في سموكو في صور من القمق حتى قلدوافع يترتب عمى ما سبق معاناة المراىق  -

 يوصف بأنو يمر في فترة عاصفة مضطربة. 
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 تظير في فترة المراىقة وبصورة مفاجئة أيضا قوى فكرية جديدة كالخيال واالستدالل. -

يترتب عمى ما سبق أن تكون المراىقة بطبيعة النمو وتتابع مظاىره أمرا تفرضو الطبيعة وال يمكن  -

الص منو،وىو يظير في صورة متماثمة في جميع األفراد عمى السواء ومنو فيذا االتجاه يؤكد عمى الخ

م ص 2002مريم سميم ) .العوامل البيولوجية ىي تمثل األسباب أو المنطمقات الزمات المراىقة ومشكالتيا

68.) 

 االتجاهات النفسية:-10

عمى النمو الجنسي والجسمي، بل عمى ما يصاحب ىذا النمو من  تركز ىذه االتجاىات ليس فقط

النفسية وقمقو  والتو المتناقضة وصراعاتيو مرض ىوية المراىق ومتثيرات عمى نمو لممراىق وسموكو، فتأ

الجنسي، تتألف جميعيا في ىذه المرحمة عوامل أساسية كانييار توازنو كميا واضطراب عالقاتو مع ذاتو 

يذا االنييار في التوازن البيولوجي والنفسي وظيور الوظائف الجديدة في حياة الكائن ىو ومع اآلخرين، ف

"فرويد" حيث تبنى مع  مظير من مظاىر أزمة المراىقة، ولعل من أىم العمماء الذين تبنوا ىذا االتجاه نجد

 الكثير من أتباعو في نظريتو إلى المراىقة المنطمقات التالية:

 ىي ظاىرة عالمية. إن المراىقة -

 ي من جديد مشكالت الطفولة.يفي مرحمة المراىقة تح -

مر إلى عتاب البموغ تمتد من حوالي السنة السادسة من الع -الكمون-ةويعتبر "فرويد" أن مشكم

لبموغ الذي سيرتبط بالنضج الجنسي حيث تحدث من جرائو مجموعة من باالمرحمة  ىذهحيث تتميز 

عاث الجنسية وحتى في مجاالت السموك االجتماعي حيث يعاني المراىق من انب االضطرابات في الحياة

م 2002ممريم سمي) وانخراطا حقيقيا لمكائن في مجتمع الراشدين.ية في مرحمة البموغ، جديد لمصراعات األودب

 (.68ص
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التفاعل من خالل عرضو نظرية المجال حيث يركز فييا عمى  "ليفين"إضافة إلى فرويد ىناك العالم 

بين المحددات الداخمية والخارجية لمسموك، كما يركز بصفة عامة عمى عامل الصراع أثناء االنتقال من 

 مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد، وأن ليذا االنتقال الحاصل أوجو عديدة من أىميا:

يرا وراشدا يرغب أن كان طفال أصبح كب فبعد غير من حيث انتمائو لمجماعةأن الفرد في ىذه الفترة يت -

 والشك أن ىذا التحول تبدوا أثاره عمى سموك صاحبو.ة كل األمور التي تشده إلى الطفول في التخمص من

إن الفرد في انتقالو من الطفولة إلى الرشد يواجو مستقبال غامضا ال يممك عنو ما يوضحو وقد يؤدي  -

 اضطراب في سموكو وتصرفاتو.ىذا الغموض غالبا إلى صراعات نفسية متنوعة قد ينتج عنيا 

تصبح نظرة الفرد إلى جسمو  ومصاحباتو األخرى بسبب النضج الجنسي الذي يتم في ىذه المرحمة -

كنظرية إلى منطقة مجيولة وقد يؤدي ىذا الشعور إلى عدم الثقة بالنفس وما ينتج عنيا من تردد وصراع 

 وعدوان.

عنده الرغبة في اإلطالع تتجمى في ميمو إلى  قبل تثيرإن انتقال المراىق إلى مجاالت أوسع من ذي  -

... وال يحدث ذلك في إطار زمني محدد باأليام أو األسابيع بل قد يمتد ذلك إلى  السفر واألنشطة الجديدة

سنين وقد تواجيو ىذه األىداف حاالت غموض، خاصة وأنيم يممسون تناقض حادا يقع فيو الكبير 

ىذا يؤدي إلى حاالت شديدة من التوترات والصعوبات التي تزداد  الحياةباستمرار في مختمف مجاالت 

 كمما زاد عجزىم عن التميز الدقيق لطبيعتيا.

طبيعة االنتقال من الطفولة إلى المراىقة فقد يكون ذلك عدد الصغار وفي نفس الوقت غير متأكد من  -

إلى وقد يؤدي بو ىذا  أمام انتقالو لو تعقباقبولو من قبل الراشدين، ذلك  بسبب ما يصفو الراشدون من 

صالح ) واالنطواء.وبين الثورة والعدوان أن يعيش حاالت من عدم االستقرار والتذبذب بين شدة الخجل

 (.120م ص 2005الداىري 
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 االتجاهات االجتماعية:-13

القيم  انعكاساتمن ىذا االتجاه يؤكد أن طبيعة الفرد وشخصيتو وأزمتو ومشكالتو متأتية 

ن  في المدرسة أو في المجتمع العام االجتماعية مفاىيميا وأساليب الحياة وأنماطيا في البيت أو وا 

االختالفات القائمة بين األفراد في المجتمع الواحد أو في المجتمعات المختمفة تعود إلى متغيرات حضارية 

 وثقافية.

بعض عمماء األنثربولوجيا في أطر  أجراىاومن أىم ما استند إليو ىذا االتجاه ىو الدراسات التي 

"بانديا" و"ميد" حيث يركز عمى أن المحددات الخارجية  ثقافية متباينة ومن أبرزىا ىذه الدراسات دراسة

د" والتي يالل الدراسات التي قامت بيا "ملسموك المحددات االجتماعية والثقافية والقيم المكتسبة ومن خ

ين أم انعكاس لدى المراىق سموكات المراىقة سموكات عامة وشائعة إذا كانت حاولت بيا توضيح ما

الباحثة  فقد أكدت أن المراىقة تتكون وترتبط بالبيئة االجتماعية حيث الحظت ىذه لظروف بيئتو مختمفة

صراعات  أزمات أو نيم يواجيو يا عمى بعض القبائل البدائية أن المراىقين بتأثناء دراستيا التي أجر 

 مة.عكس المجتمعات المتقدشديدة عمى 

 :ة عددا من الحقائق تمثمت في وقد أوضحت الدراسات األنثروبولوجي     

البيئة االجتماعية من خالل  إن المراىقة ليست بالضرورة أزمة في كل المجتمعات بل إنيا مرحمة تعكس -

 سموكات واتجاىات المراىق.

ال تأخذ شكال واحدا وال نمطا ثانيا بل ىي تختمف باختالف البيئة االجتماعية التي ينشأ  المراىقة

 تحتويو من أزمات وتوترات. فييا المراىق حيث تساىم البيئة بشكل فعال في تحديد أشكال المراىقة بكل ما

 فترة المراىقة فترة نسبية ويصعب معيا وضع نظرية لتفسير جميع جوانبيا في مجتمع من

 (80م ص2012 سممى محمد ممحم) المجتمعات.

* * * 
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 من خالل ما تقدم نخمص في النياية إلى تقديم بعض التوصيات المتمثمة في ما يمي:    

 .األسرة أن تعمم أن تنشئة المراىق والتعامل معو يعتبر عمم وفن يحتاج الصبر والحكمة عمى -10

عمى الوالدين أن يتفيما ما يعانيو المراىق من عصبية وقمق وعمى األسرة مساعدتو عمى تجاوز -10

 التغيرات التي تطرأ عميو في ىذه المرحمة.

عمى أسس تربوية سميمة تراعي فييا الخصائص  توعية اآلباء بضرورة تنشئة المراىق تنشئة تقوم-10

 النفسية والجسمية لممراىق.

عمى الوالدين اختيار أساليب تنشئة اجتماعية مناسبة واالبتعاد عن األساليب الخاطئة كأسموب  -10

 التدليل، وعدم العدل بين األبناء، ألن ذلك ينعكس عمى حياتيم بالسمبية.

ة من أسرة، ومدرسة ووسائل اإلعالم أن يتبعوا أساليب صحيحة في عمى مؤسسات التنشئة االجتماعي-10

 تنشئة المراىق.

 مساعدة المراىقين عمى حل مشاكميم، حتى ال يكونوا عرضة الضطرابات سموكية مختمفة.-10

 أما فيما يخص المقترحات فإننا نقترح:     

كبار ليعيش جوىم عمى الوالدين أن يعمال عمى اصطحاب المراىق إلى بعض تجمعات ال-10

 ومسؤولياتيم فتنمو نفسو وتطمح بذلك إلى تحمل المسؤولية بشكل تدريجي.

 التنشئة الوالدية وعالقتيا بظيور بعض اإلضطرابات السموكية لدى المراىقين.دراسة أساليب -10

الوالدين قبل تقديم النصائح إلى المراىق أو تعديل سموكو أن يكون ذلك التصرف مجسدا في  عمى-10

 سموكيما وبالتالي يرى القدوة والنموذج أمامو.

* * * 
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يعد موضوع أثر التنشئة االجتماعية في المراىقة من وجية نظر المراىقين ميما، باعتباره يمس أىم 

مرحمة في حياة الفرد أال وىي المراىقة، والذي تعرفنا من خاللو عمى عممية التنشئة االجتماعية وأىم 

ئة ميمة وىي المراىقة وأىم وأيضا أىم النظريات المفسرة ليا، كما تعرفنا أيضا عمى فأساليبيا ومؤسساتيا 

 ما يتعمق بيا من مظاىر النمو، والمشكالت التي يواجيونيا وأىم النظريات المفسرة ليا.

ولقد نالت التنشئة االجتماعية اىتمام الدراسات النفسية واالجتماعية اىتماما بالغا في تشكيل 

ن أن تتأثر بأبسط األمور، وعميو شخصية أفراد المجتمع وباألخص المراىقين باعتبارىم فئة حساسة يمك

نقول بأن التنشئة االجتماعية عممية يتم من خالليا انتقال ثقافة المجتمع وأسموب حياتو من جيل إلى جيل 

خبرات ليتمكنوا من العيش في مجتمع ذي ثقافة معينة آخر، وىي طريقة يتم بيا تشكيل أفراد واكتسابيم 

ىم في البيت والمدرسة والمجتمع حتى يصبحون أعضاء فاعمين من خالل تربيتيم من طفولتيم وحتى رشد

 في المجتمع.

* * * 
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