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الملخص:
هدفت الدراسة الى التعرر

علرى مشركال مرللرة المراه رة وأارهرا علرى االسرت رار األسرري ،والتري كرا مر أهمهرا مشركال

المراهررم مررر أفررراد أسرررته م ر وجهررة ن ررر الوالرردي  ،باإلضررافة للمشرركال لالسيسررية – االجتماعيررة – الدراسررية الترري تواجرره
المررراه ي

وقررد اعتمررد الدراسررة علررى مررسه المسرح االجتمرراعي كدراسررة وصرريية بأسررلوب العيسررة ،واسررتخدمت االسررتبانة كررأدا

رئيسية لجمر البيانا م عيسة عشوائية بلغت ل 222م آبرا وأمهرا لمرراه ي بمظاف رة جرد  ،وكرا مر أهرم نترائ الدراسرة
أنهرا أظهرر أهررم مشركال المراهرم مررر افرراد أسرررته مر وجهرة ن ررر الوالردي أ المراهررم يسيررد بسيسره لوقررت لوير  ،ويثررور
ويغضب ألتيه األسباب ،وأ أهم المشكال السيسية التي تواجره المرراه ي مر وجهرة ن رر الوالردي جرا
المراهررم يعرراني مر سرررعة االنيعررا والغضررب ،ويخررا

بدرجرة متوسر ة أ

م ر انت رراد اآلهررري لرره ،ومر أهررم المشرركال االجتماعيررة الترري تواجرره

المررراه ي م ر وجهررة ن ررر الوالرردي أيضررا أ المراهررم يلجررأ للكررهب لل هررور بةررور الئ ررة أمررام اآلهررري  ،وييت ررر للمهررارا
االجتماعية ،كهلك أ ظهر الستائ أ أهم المشكال الدراسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن رر الوالردي أ المراهرم يعجرز
ع تس يم وتخةيص وقت للدراسة ،وقلي االهتمام بالدروس والواجبا المسزليرة ،كمرا أظهرر السترائ أ أهرم اآلارار المترتبرة
على االست رار األسري م مشكال مرللة المراه ة في تجسب إبسي  /إبستي الظديث معري عر مشراكله الخاصرة ،وفري اسرتخدام
إبسي  /إبستي الهواتف الهكية يؤار في است رارنا االسري وقد أوصرت الدراسرة أنره يجرب علرى اآلبرا واألمهرا أ يكرو لرديهم
المعرفة واليهم لمشاعر أبسائهم في مرللة المراه ة وأ يأههوها بعي االعتبار عسد التعام معهم
الكلمات المفتاحية :مرللة المراه ة ،االست رار األسري ،مشكال  ،المراه ي  ،مظاف ة جد .

Adolescence Problems and their Impact on Family Stability
(Descriptive Study on a Sample of Parents of Adolescents in Jeddah Governorate)

Abstract:
The study aimed to identify the problems of adolescence and their impact on family stability, the
most important of which was the adolescent's problems with his family members from the
parents' point of view, in addition to the (psychological - social - academic) problems facing
adolescents. The study relied on the social survey method as a descriptive study using the sample
method, and the questionnaire was used as a main tool for collecting data from a random sample
of (226) parents of adolescents in Jeddah Governorate. The teenager is alone for a long time,
rages and gets angry for the most trivial reasons, and that the most important psychological
problems facing adolescents from the parents’ point of view came to a moderate degree that the
teenager suffers from irritability and anger, and is afraid of others criticizing him, and one of the
most important social problems facing adolescents from the parents’ point of view Also, the
adolescent resorts to lying to appear appropriately in front of others, and lacks social skills. The
results also showed that the most important academic problems facing adolescents from the
parents' point of view are that the teenager is unable to organize and allocate time for study, and
has little interest in lessons and homework. The results also showed that the most important
effects the consequences of family stability are among the problems of adolescence in my
son/daughter’s avoidance of talking to me about his own problems, and my son/daughter’s use of
smart phones Affect our family stability. The study recommended that parents should have
knowledge and understanding of the feelings of their children in adolescence and take them into
consideration when dealing with them
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 .1المقدمة.
األسر هي مظور الدراسا االجتماعية في علم االجتماع واالنثروبولوجيا وعلم السيس بشك عام ،فاألسرر هري السروا
الرئيسرة والس ررام االجتمرراعي األساسرري للمجتمررر ،لرها يعررد االسررت رار األسررري مر أهرم المواضررير الخاصررة باألسررر والترري القررت
اهتماما ً بالغا ً م المختةري وتظديرداً الغرربيي  ،كمرا أفرردوا لهرا العديرد مر الدراسرا االجتماعيرة والسيسرية ،كمرا يعرد االسرت رار
األسري ألد الجوانب األساسية التي تعتمد عليها الدراسا األسرية ،ف ياس االست رار األسري ودرجته ألرد اهتمامرا البرالثي
في الشئو األسرية والتي ت وم بتظديد مدى تكيف األسر مر المع يا ومظي ها االجتماعي والث افي الهي يعيش به اليرد وبري
م دار الضغول االجتماعية وتأايرها على اليرد سوا بةور مباشر أو غير مباشر لالكسدري22 : 2002 ،
واالست رار األسري هسا م ةو ٌد به لغةً :التياهم والتظاور بي أفراد األسر التري تس ر أفكرار كر مرسهم ومشراعرهم إلرى
اآلهري داه األسر  ،ليث تعم ههه العالقة على جع جمير أفراد األسر سعدا في لياتهم األسررية ،كمرا تزيرد التررابط بري
أفرادها وتساهم في استمرارها ،وم المؤكد أ االست رار األسري الجيد بي األبسا واأله يساعد على تماسك األسرر ويظراف
على صظة جميرر أفرادهرا سروا لفيزيولوجيرا ً أو نيسريا ً أو اجتماعيرا ً  ،ويخلرم جرو داعرم ومسراعد فري إعرداد أفرراد فراعلي داهر
المجتمر لكريمة852 ،2020 ،
إ مرللة المراه ة التي يمر بها اليرد ت ر بي مرللتي ال يولرة المترأهر والرشرد ،وتبردأ بتخ ري بلرول الظلرم واكتمرا
السض الجسسي ،ليث يتظو جسم ال ير أو ال يلرة إلرى جسرم رجر أو امررأ  ،ويظرد للرك فري سر الظاديرة عشرر ت ريبرا ً علرى
األق بالسسبة لإلنا  ،وتمترد عشرر سرسوا ت ريبرا ً فتستهري فري العشرري أو مرا بعردها ،وهري كمرا يررى الربع

مر أكثرر مرالر

العمر تع يداً وااار للتظدي لم يريد دراستها ووصيها لجال 02 :2000 ،
ول د ركز علما االجتماع في تعرييهم لمرللة المراه ة على ميهومي الدور  Roleوالمكانة  ،Statusليث يرو أنهرا
تلك المرللة التي ية فيها اليرد لمكانته في البسا االجتماعي ويؤدي أدواراً اجتماعية معيسة يسرت ير مر هاللهرا المسراهمة فري
البسا االجتماعي
وقد تسشأ لدي المراهم بع

االض رابا السلوكية ،ويعجز أيضا ً ع التكيرف مرر المجتمرر الرهي يعريش فيره ،ألنره يختبرر

في بداية انت اله م مرللة ال يولة إلى مرللة الرشد بتغيرا نيسرية وجسردية قرد ال يسرت ير فهمهرا أو التكيرف معهرا ،كمرا يعتبرر
كثير م المختةي فتر المراه ة بأنها فتر ميالد جديد ،ليث تولد في ههه المرللة الخةائص اإلنسانية الكاملة ،وتكو الظيا
االنيعالية للمراهم في صور لاال متساقضة ،فم الظيوية والسشال إلى الخمو والكس  ،وم المرح إلى الظرز  ،ومر الرقرة
إلى الي اظة ،ولها لتى تسلم وتأم األسر ب در كبير م اآلاار الساجمة ع المراه ة ،فالبرد لهرا أ تتعرر

علرى لررم معاملرة

المراهم بةور تتماشى م ههه التغيرا الجديد للمراهم ومر مت لباته ودوافعه لمسةور وآهرو 4840 ،هـ 425:
وفي تلك المرللة الظرجة م ليا المراه ي ي ر الدور الكبير فري رعايرة األبسرا علرى الوالردي  ،ليرث يترأار المراهرم
بالعالقا األسرية ،كما أ لألسر دور فري تروفير المسرال المساسرب لرعايرة األبسرا برد اً مر مرللرة ال يولرة مرروراً بالمراه رة،
فاألسر هي السوا األولى في المجتمر التي ت وم بالتسشئة االجتماعية ألبسائها ،بشك متواز وهالي م االضر رابا والمشراك
السلوكية لأبو مسدي 2042 ،

 .1.2مشكلة الدراسة.
إ أدا األسر لوظائيها وأدوارها المتعدد يعرد قضرية أساسرية تررتبط باسرت رارها وتكييهرا السرليم مرر بيئتهرا المجتمعيرة
المظي ة ،فأساس عملية االست رار هو التكيف االجتماعي والةظي لألفراد ولألسر  ،ولوجود عالقا أسرية بري أفرراد األسرر
الوالد بالغ األهمية أيضاً ،ليث م الممك أ تخلم ههه العالقا داه ن ام األسر مساهرا ً اجتماعيرا ً مميرزاً يعرزز مر ميهروم
االست رار لالكسدري2002 ،
ولهلك فم الواجب على اآلبا واألمها أ يمتلكوا الظد األدنى الم لوب مر الث افرة التربويرة ،لمعرفرة كيييرة التعامر
مر مث ههه المشاك لتى تمر ههه المرللة بسالم  ،وم المعرو

أ مرللة المراه ة لهرا ترأاير كبيرر فري ليرا اليررد وسرلوكه

السيسي واالجتماعي ،لها كا وجوبًا على األسر والمربي االهتمرام برالمراه ي وبمشركالتهم  ،فعلرى سربي المثرا ال الظةرر قرد
نجد المراهم في بع

األليرا علرى مسرتوى األسرر مسردفر أو مسيعر  ،وأليانرا أهررى نجرده رافر

للسةريظة والتوجيره وربمرا

يمي للعزلة وعدم المشاركة في أي نشال ،وأليانا ً يمير إلرى السرلول العردواني الرهي ربمرا يردفر المظي ري بره مر أفرراد االسرر
المعاملة بالمث  ،كما تعد عالقتهم مر آبرائهم والتظردي بيرسهم مر أكثرر مشراك المرراه ي شريوعا ً ،ليرث يبظرث االبر عر الظريرة
الم ل ة في ل يسعى بوجدانه لبلول مرللة المراه ة ألنها السبي الوليد لتظ يم للك ،لهلك يرى في سل ة الوالدي ت ييد لظريتره
ويسعى دائما للتظرر م السل ة وبلول موقر المسئولية واالست اللية ،وأ ما يضعه اآلبا م قيود وقواعد ومراقبرة مسرتمر لره
يظد م ت لعاته
وعليرره ومر هررال العرررب السررابم فررا الدراسررة الظاليررة تتضررم مشرركال مرللررة المراه ررة وأارهررا علررى االسررت رار
األسري عسد عيسة م أبا وأمها لمراه ي بمظاف ة جده

 .1.2أهمية الدراسة.
تبرز أهمية الدراسة م ناليتي هما:
 -2األهمية النظرية.
 تكم أهميرة الدراسرة فري عرد جوانرب أهمهرا نردر الدراسرا االجتماعيرة واألسررية فري مجرا االسرت رار األسرري بشركهرا

 ،فالدراسرا العربيرة والمظليررة فري هرها الجانررب المهرم فري ليرا األسررر قلير  ،ليرث وجررد افت رار المكتبرة العربيررة

للدراسا في جانب االست رار االسري
 أهميرة المرللررة العمريررة الترري تتساولهررا الدراسررة لمرللررة المراه ررة ومررا يتخللهررا مر تغيرررا وتظرروال بيولوجيررة ونيسرريةوع لية واجتماعية ليث تعد مرللة انت الية مهمة في ليا االنسا
 -1األهمية التطبيقية.
 قد تسهم نتائ الدراسرة فري معرفرة مت لبرا تلرك المرللرة واكسراب الوالردي اتجاهرا ايجابيرة فري التعامر مرر المرراه يهال تلك المرللة الظرجة
 قد تسهم نتائ الدراسة في مساعد البالثي في المجا التربوي والسيسي واالجتماعي في التعرالمراه ة وتسمية الجانب الوقائي ووضر الخ ط العالجية في لا لزم االمر

علرى هةرائص مرللرة

 .1.2أهداف الدراسة.
تهدف الدراسة إلى تحقيق ما يلي:
الهدف الرئيسي هو معرفة االثار المترتبة على االستقرار االسري من مشكالت مرحلة المراهقة ومنن هننا تتفنر لننا األهنداف
التالية:
 4التعر

على أهم مشكال المراهم مر أفراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي

 2التعر

على المشكال السيسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي

 3التعر

على المشكال االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي

 8التعر

على المشكال الدراسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي

 5التعر

على مدى تأاير مشكال مرللة المراه ة على االست رار االسري

 .1.2أسئلة الدراسة.
جاءت هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية:
 4ما هي أهم مشكال المراهم مر افراد اسرته م وجهة ن ر الوالدي ؟
 2ما هي المشكال السيسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي ؟
 3ما هي المشكال االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي ؟
 8ما هي المشكال الدراسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي ؟
 5ما هي االاار المترتبة على االست رار االسري م مشكال مرللة المراه ة؟

 .1.2مفاهيم الدراسة.
 مفهوم المراهقة.
يعر

قاموس الخدمة االجتماعية المراه ة بأنها " هي فتر في دور ليا اإلنسا بي ال يولة وس البلول ،وهي تبردأ

مر سر الظلررم ،وتشررم المرللرة المبكررر مر سر البلررول ،كمرا ترررتبط المراه ررة بسررما سررلوكية تميرز اليرررد فرري هررهه المرللررة"
لالسكري4820 ،هـ 20:
وتعر

مرللة المراه ة بأنها " المرللة التي تبدأ بالبلول وتستهي بدهو المراه ي مرللرة الرشرد وفرم المظاكرا التري

يظددها المجتمر ليث نجد أ بع

المجتمعا تظدد س الرشد بثمانية عشر سسة في لي ترى مجتمعرا أهررى أ سر والرد

وعشري عاما ً هو السر المساسرب لردهو اليررد مرللرة الرشرد ،ولهرها فر

المراه رة ال تعسري السضر ولكر تعسري االقترراب مر

السض الجسمي والع لي والسيسي واالجتماعي ب ري ة تدريجية " لأبو جادو802: 2008،
ويعر

البالث مرللة المراه ة اجرائياً :بانها مرللة م السمرو متوسر ة بري سر البلرول وسر الرشرد تظريط بهرا عرد

مشكال وأزما ناشئة ع التغيرا اليسيولوجية والتأايرا السيسية واالجتماعية

 االستقرار األسري:
يعرر

االسرت رار اصر اللا ً بأنره " مرا يعسرري اإلب را علرى الواقرر كمرا هرو كررائ  ،أي انت رام لركرة المجتمرر فري أنمررال

معيسة ،والتي تضبط لركة المجتمر وبما يتظ م م هال المشاركة ويستيي في لالة الةراع" لكريمة824: 2020،
وتعر

األسر بأنهرا " تعسري كلمرة أسرر بوجره عرام جماعرة صرغير لا أدوار ومراكرز اجتماعيرة كرالزوو والزوجرة
به المجتمرر لجانرب راب رة الردم والرزواو والتبسري وتشرترل فري سرك

واألب واألم واالبسا يرتب و بربال شرعي أقره وأعر
والد وتتعاو اقتةادياً" لالوليشي83 : 4222 ،
ويعر

البالث االست رار األسري إجرائياً :بأنه ن ام تتظدد فيه األدوار وتتغير بتغير مرال السمرو التري يعيشرها أفرراد

االسر م نالية ،وبالتغيرا في دور ليا األسر مر ناليرة أهررى ،وتعريش فري لالرة مسرت ر مر الهردو والثبرا والسركيسة
بعيد ع الةراعا الداهلية والمشكال

 .1الخلفية النظرية للدراسة
 .2.1النظريات المفسرة لمرحلة المراهقة
الس رية لها عدد م المعاني المختلية باهتال

اليرع التي تستخدم به ههه الكلمة ،أما الس رية االجتماعية تشير إلى

استعما مجرد في أغلب األليا لهياك مركبة ن رية لتَوضيح وتَظلي أنمال الظيا االجتماعية ،وفهم الكثير م ال واهر
والتياعال

االجتماعية وك ما يظد

م لولسا ،وتعم على إارا المخزو المعرفي للدارس والبالث ،وفيما يلي يستعرب

البالث أهم الس ريا الميسر لمرللة المراه ة كما يلي:
 -2نظرية ستانلي هول Stanely Hall
وتررتلخص وجهررة ن ررر هررو الترري عرفررت بس ريررة " الشررد والمظ ر " فرري أ المراه ررة مرللررة تغيررر شررديد أو مرريالد جديررد
مةظوب بالضرور بالشد وصعوبا التكيرف فري كر موقرف يوجرد فيره المراهرم ،بمعسرى أ اليررد المراهرم يعيرد أاسرا نمروه
الشخةي وت وره االرت ائي الترا الث افي ،واهتبارا الجسس البشري ،ومختلف مرال ت وره ونموه ،ولكر بشرك ملخرص،
وبتعبير آهر ،يتمثر ملخرص هرهه الس ريرة فري " أ اإلنسرا هرال مرالر نمروه وت روره يعيرد تراري الجرسس البشرري ،فال ير
الةغير إلى لدود س الرابعة عشر ت ريبا ً يجتاز لوراً م السمو شبيه بالمرللة البدائية في تاري اإلنسانية ،وهرو أيضرا قريرب
م الظيوا كسوع ،لك مع م المهارا الظسرية الظركيرة فري هرها ال رور تسرعى إلرى لير لاتره ،وفترر المراه رة بردورها فترر
مماالة لليتر التاريخية م ماضي اإلنسا  ،وهي اليتر التي كا يعم م هاللها لالرت ا بسيسه م الظيرا البدائيرة إلرى صرور
وأشكا الظيا المجتمعية األكثر تظضراً ويعسي هها أ اإلنسا " مسه ميالده إلى اكتما نضجه يمي إلى المرور براألدوار التري
مر بها ت ور الظضار البشرية مسه ظهور اإلنسا إلى اآل " ،ويمرر اإلنسرا فري هرهه األدوار مرروراً عامرا ً لال وصري4220 ،
232:
 -1نظرية التعلم االجتماعي.
يعتمد أصظاب هرهه الس ريرة بدرجرة كبيرر علرى ن ريرا علرم االجتمراع والسترائ التري توصرلت اليهرا البظرو االجتماعيرة،
ودراسا االنثروبولوجيا ويعت دو بأ األليا يتعلمو م هال عملية تعليمية مع د ،

بةور مباشر أو غير مباشر مما يشجعهم على م اب ة سلوكهم مر السلول المتوقر ضم لضارتهم ،فعلى سبي المثرا
ف

السلول العدواني الهي ي وم به المراه ي ضد المجتمر ليس نتيجة لتغيرا هرمونيرة فري البلرول ولكر نتيجرة لعمليرة التسشرئة

االجتماعية التي تبدأ بشك مبكر جداً في ال يولة وتستمر لتى المراه ة كما أ الس رية ترى بأ سلول المراه ي يعتبر سلوكا ً
متعلما ً مكتسبا ً ال يختلف ع أي سلول اجتماعي يكتسبه ال ي وهها م أنمال السلول الهي يعتمد علرى التعزيرز المباشرر لربع
أعما األليا التي يثابو عليها وأيضا ً يعتمد على الت ليد االجتمراعي لسرلول أشرخا

آهرري فري نيرس البيئرة لبيرومي:2002،

22
 -1نظرية الالتمركز (.)Ausubel
وهرهه الس ريرة مرتب رة بأوسروبي الرهي ركرز علرى ت رور األنرا ،واالن رالم مر العوامر المتعردد التري ترتظكم فري ت رور
المراه ة ،ووف ا ً لههه الس رية تبدأ أو مرللة م مرال المراه ة بالتمركز على األسر ابتدا ً م ال يولرة األولرى ،مر هرال
البظث ع األنا بمواف ة الوالدي  ،وعسدما يست

م ال يولة إلرى مرللرة الرشرد ،والمير نظرو الالتمركرز باالعتمراد علرى الرها ،

والمي نظو االست اللية الشخةية ،فيسسل المراهم ع تمركز األنرا ،ويعسري هرها ضررور االنت را مر التبعيرة إلرى االسرت اللية،
وبالتالي فثمة مجموعة م العوام التي تتظكم في هها الت ور والتظو مسها على سبي المثا لعام البلول ،والعام المعرفي،
والعام الث افي ،والعام االجتماعي ،والعام السيسي
 -1نظرية ألبورت (.)Alport
لم يهتم ألبور بت ور الجانب الجسسي لدى ال ي والمراهم كما فرويرد ،ولكر مرا يهمره هرو تتبرر ت رور الرها أو األنرا أو
ت ور الشخةية ،بمعسى أ األنا هي التي تساهم في ت وير الشخةية م ال يولة نظو المراه ة ،ولهلك فاليرد يهرتم بهاتره كثيرراً
لري وصروله إلرى فترر البلرول والمراه رة ،فري مظاولرة مسره إلاباتهرا أو تأكيردها أو الردفاع عر اسرت الليتها بكافرة السرب المتالرة
والممكسة ،وقد رصد ألبور ت ور الها عبر المرال المختلية ابتدا ً م مرللة ال يولرة لترى مرللرة المراه رة والشرباب ،إل
يتظد في البداية ع الها الجسمية ،فمرللة هوية الها  ،ام مرللة تأكيد الها وتثبيتها ،ام مرللة تعميم الها وتوسيعها في
المدى ،ام مرللة صور الها  ،ام مرللة الها الع لية أو الرها العارفرة ،ارم مرللرة المراه رة االسرت اللية ،كمرا أ دور السمرو
في مرللة المراه ة تعيد هاجس الها م جديد وتضعه في بؤر االهتمام أو الةدار  ،وإلا كا العامر البيولروجي والعضروي
هو الهي أي

لدى ال ي في شهوره األولى الشعور بالها  ،ف

هرها العامر نيسره وبسربب مرا يضرييه مر تغيررا مياجئرة علرى

الشخص في س البلول يشك م جديد عامالً مهما في إاار االهتمام بالها وت ةي جوانبها ومكوناتهرا ،كمرا يضرا
ال روى وال ردرا

الع ليرة لردى اليررد والتري أصربظت قرادر علرى ممارسرة أشرد العمليرا

إليره نمرو

الع ليرة قرو وت يرداً وتجريرداً ل أوزي،

2000

 .1.1الدراسات السابقة
دراسة (المجالي )1001 ،بعسروا " مرللرة المراه رة ومشركالتها فري المجتمرر األردنري :وهلةرت نترائ الدراسرة إلرى
وجود مشكال مختلية في الشد يعاني مسها المراه ي  ،ليث تبي أ المشكال الةظية كانت نسبتها متدنية وقد كرا مر أبررز
المشكال الةظية التي يعاني مسها المراه ي لب الشباب،

أما المشكال االقتةادية ف د كانت غير واضظة ،ليث تبي أ أكثر أفراد العيسية ال يعانو م مشكال اقتةرادية علرى الررغم
م أ مع م العيسة هم م لوي المستوى االقتةادي المتوسط والمظدود وقد يرجر للك إلى أ المراهم يخج م الظديث عر
مشكالته االقتةادية أمام األهري  ،أما فيما يتعلم بالعالقا االجتماعية ف د تبي أ السسبة األكبر م أفراد العيسة يملكو ال ردر
على إقامة عالقا ناجظة مر الساس ،كما تبي عدم وجود مشكال أسرية تتعلم بعالقة المرراه ي مرر أهروتهم فري لري تبري أ
مع م أفراد العيسة يعانو م مشكال مر والديهم وقد أوصت الدراسة بضرور تيعي دور االعالم م هال نشر بررام عر
مرللة المراه ة والتغيرا المراف ة لها لتث يف األه وتوعيتهم بخةائص ههه المرللة م ليا أبسائهم
دراسة (جالل )1002 ،بعسوا " مشكال المراه ة األكثر شيوعا ً م وجهة ن ر المعلما " ،وهلةت نتائ الدراسرة
إلى أ أكثر المشكال السيسية شيوعا ً بي ال البا في سل سة عما هي صعوبة التظكم في العوالف ،بيسما الشرعور بالملر يعرد
م أبرز المشكال لدى ال لبة في البظري  ،كما اتضح أ المشكال االجتماعية واألسرية األكثر شيوعا ً بري ال البرا فري كر
م سل سة عما ومملكة البظري كانت عدم ال در على تس ريم أوقرا اليررال ،أمرا بالسسربة للمشركال االكاديميرة األكثرر شريوعا ً
بي ال البا في سل سة عما هي :الشعور بالضغط السيسي للوصو إلى مستوى تظةيلي مت ردم يرضرى الوالردي  ،بيسمرا كانرت
أبرز ههه المشكال االكاديمية لدى ال البا بمملكة البظرري هري شررود الرهه والسررلا أاسرا الظةرة ،كمرا توصرلت السترائ
لعدم وجود فروم لا دالله إلةائية في ك أنواع المشكال والدرجة الكلية بي لالبرا المرللرة الثانويرة فري كر مر سرل سة
عما ومملكة البظري لةالح مملكة البظري في ك الظاال
دراسة (فقيهي )1002 ،بعسروا " المشركال السرلوكية لردى المرراه ي المظررومي مر الرعايرة األسررية فري المملكرة
العربيررة السررعودية " م ر أهررم نتررائ الدراسررة أ أكثررر المشرركال السررلوكية شرريوعا ً لرردى المررراه ي مشرركلة السررلول العرردواني،
والمشرركال السررلوكية المتعل ررة بالررها  ،والمشرركال السررلوكية التعليميررة ،المشرركال األهالقيررة ،كررهلك وجررود فررروم لا داللرره
إلةائية لمتغير العمر في مظور مشكال السلول العدواني ،ومظور المشكال السلوكية الديسية واألهالقية ،أنمرا ب يرة المظراور
فلم تك هسال فروم لا دالله إلةائية
ودراسة (البدري )1002 ،بعسوا " واقر مشكال المراه ة لدى للبة المرللة الثانوية التخةةرية بمديسرة لررابلس "
 ،وكررا م ر أهررم نتررائ الدراسررة أ أبرررز مشرركال المراه ررة الترري تواجرره للبررة ولالبررا المرللررة الثانويررة التخةةررية بمديسررة
لرابلس هي المشكال السيسية ام الدراسية ام االجتماعية ام مشكال التكيف للمست ب التربوي والمهسي ،كما توصرلت الدراسرة
إلى أ أبرز مشكال المراه ة داه ك مظور مر مظراور المشركال هري  :فيمرا يتعلرم بالمشركال السيسرية وجرد أ مشركال
سرعة الغضب والشعور بتأنيب الضمير هي أبرز المشركال  ،وفيمرا يخرص المشركال الدراسرية فهري  :لري رة شررح المعلمري
وعدم مسراعدتها علرى اليهرم ،والشرعور برأ الرس م المدرسرية متشردد

وقرد أوصرت الدراسرة بضررور دراسرة الظاجرا السيسرية

واالجتماعية والدراسية لدى المراه ي ومدى مالئمة سوم العم لها
دراسة (غالي )1022 ،بعسوا " مشاك الشباب المراهم في المرللة المتوس ة بالرياب " ،ليث توصلت السترائ أ
أهم المشكال األسرية هي عدم سماح الوالدي بالخروو في اللي  ،وتده الوالدي في شئونهم الخاصة ،وتشاجرهم مرر أهروتهم
في المسز كثيراً ،كما ال يمسظهم والديهم الظرية في شرا التياجاتهم بأنيسهم ،وبالسسربة ألهرم المشركال الجسسرية والجسرمية ف رد
توصلت الستائ إلى أ الخج م التظد في أمور الزواو ،وأ المدرسي ال يظداونهم ع األمور الجسسية،

وأ المدرسة ال تهتم بالث افة الجسسية ،وقد أوصت الدراسة بضرور توليرد الةرلة بري المدرسرة والمسرز عر لريرم
تسشيط فاعلية مجالس اآلبا والمعلمي وإقامة المعارب والسدوا والسشالا التي يظضرها اآلبا ويكو هردفها زيراد التعراو
بي المدرسة واآلبا
ودراسرة (أبنو منندي  )1021 ،بعسرروا " المشركال السرلوكية وعالقتهرا بالتواصر األسرري لردى المرراه ي مسررتخدمي
الهواتف الهكية م وجهة ن رر الوالردي " وكرا مر أهرم نترائ الدراسرة أ بلرغ الروز السسربي للمشركال السرلوكية للمرراه ي
مسررتخدمي الهواتررف الهكيررة مر وجهررة ن ررر الوالرردي ل ، %83 2أي بدرجررة متوسر ة ،وبلررغ الرروز السسرربي للتواصر األسررري
ل ، %02 5كمررا أظهررر الدراسررة وجررود عالقررة عكسررية لا داللرره إلةررائية برري الدرجررة الكليررة للمشرركال السررلوكية وأبعادهررا
الثال لالسيسية ،االجتماعية ،الدراسية والتواص األسري للمراه ي مستخدمي الهواتف الهكيرة مر وجهرة ن رر الوالردي  ،وقرد
أوصت الدراسرة بضررور توظيرف اسرتخدام الهواترف الهكيرة فري تعميرم التواصر األسرري ،وتوجيره المرراه ي نظرو االسرتخدام
الرشيد للهاتف الهكي ،وانشا مراكز أسرية متخةةة لعالو المشكال األسرية
دراسة (الهبيدة )1021 ،بعسوا " مشكال المراه ة وعالقتها ببع

المتغيرا لدى عيسة م للبرة المرللرة الثانويرة

في الكويت "أظهر نترائ الدراسرة أ مجراال المشركال التري يواجهرا ال لبرة المرراه ي مر أبسرا الم ل ري فري الكويرت هري
مجررا المشرركال السيسررية ،اررم المشرركال االجتماعيررة اررم المشرركال االكاديميررة ،كمررا أظهررر الستررائ وجررود اهررتال

فرري ترتيررب

مجاال المشكال بي أفراد عيسة ال لبة المراه ي ألسر كاملة ألبسا غير الم ل ي وعيسة ال لبة المراه ي م أبسرا الم ل ري
في الكويت على مجاال المشكال  ،كما أظهر الستائ وجرود فرروم جوهريرة بري متوسر ا الردرجا فري المجراال الثالارة
االكاديمي واالجتماعي والسيسي بي متوس ا أفراد العيسة ألبسا غير الم ل ي وعيسة ال لبة المرراه ي مر أبسرا الم ل ري فري
الكويت تعزى لل الم ،ولةالح عيسة ال لبرة المرراه ي مر أبسرا الم ل ري فري الكويرت وقرد أوصرت الدراسرة بضررور وضرر
برام ارشادية لألبسا الهي يعانو م انيةا الوالدي م جهة وللظد م انتشار ظاهر ال الم م جهة أهرى
ودراسة (ليري )1021 ،بعسوا " العالقة بي األسرر وتةررفا المرراه ي  :هلةرت نترائ الدراسرة أ مع رم األسرر
الكويتية تعام المراهرم معاملرة موضروعية وتشرجعه ،وال تترده كثيرراً فري شرئونه الخاصرة ،وإنمرا تسراعده علرى إيجراد الظلرو
المساسبة للمعوقا والتظديا التي تعترب لري ه وقد أوصرت الدراسرة بضررور لر السزاعرا األسررية النعكاسراتها السرلبية
على المراهم وضرور اشراكه في اتخال ال رارا التي تهم األسر بوصف للك نوعرا ً مر التردريب علرى تظمر المسرئولية ممرا
يظتم إشراكه في اتخال ال رارا
التعقيب على الدراسات السابقة.
أوالً :أهم النقاط التي ركزت عليها الدراسات السابقة.
 -4في ضو نتائ الدراسا الساب ة ،يتضح للبالث مدى أهمية دراسة مرللة المراه ة ومشكالتها لما لها م تأاير علرى ليرا
االسر واست رارها
 -2ركز دراسة كالً م لالهبيد  ، 2042 ،لغالي ، 2044،لالبدري ، 2002،لف يهري ، 2000 ،لجرال  ، 2000 ،لالمجرالي
ل ، 2003لأبو مسدي  2042 ،علرى دراسرة المشركال التري تواجره المرراه ي ولررم التعامر معهرا بيسمرا ركرز دراسرة
لليري 2042 ،على لبيعة العالقة بي األسر وتةرفا المراه ي فيها

ثانياً :أوجه اتفاق الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.
 -4اتي ت الدراسة الظالية مر عدد م الدراسا الساب ة مث دراسرة لالمجرالي ، 2003 ،لف يهري ، 2000 ،لالبردري، 2002 ،
لأبو مسدي  ، 2042 ،لالهبيد  ، 2042 ،لليري 2042 ،على استخدام مسه المسح االجتماعي كمسه مساسب للدراسة
 -2اتي ت الدراسة الظالية مر دراسة كالً م لجال  ، 2000 ،ولغالي 2044 ،على استخدام المسه الوصيي التظليلري كمرسه
مساسب للدراسة
 -3تتيم الدراسا الساب ة مر الدراسة الظالية في استخدام االستبيا كأدا رئيسرية لجمرر البيانرا مثر دراسرة كرالً مر لجرال ،
 ، 2000ولغالي ، 2044 ،لالبدري ، 2002 ،لأبو مسدي  ، 2042 ،لالهبيد  ، 2042 ،لليري2042 ،
ثالثاً :أوجه اختالف الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة.
 -4قدم البالث عدداً م الدراسا الساب ة المظلية والعربية المختلية التي تتيم مضمونا ً مر الدراسة الظالية ،ولكسها تختلرف وال
تتيم مر الشم الثاني لعسوا الدراسة الظالية وهو األار المترتب على االست رار االسري م مشكال مرللة المراه ة ،كما
اهتليت في مكا ت بيم الدراسة ،ليث أ هسال اهتالفا ً في بيئا الدراسة ليث لب ت في المملكة العربية السعودية دراسة
كرالً مر لغررالي ، 2044 ،ولف يهرري ، 2000 ،بيسمررا دراسررة لجررال  2000 ،لب ررت فرري سررل سة عمررا  ،ودراسررة لالبرردري،
 2002لب ررت فرري ليبيررا ،ودراسررة ك رالً م ر لليررري 2042 ،و لالهبيررد  2042 ،لب ررت فرري الكويررت ،ودراسررة لالمجررالي،
 2003لب ت في األرد  ،ودراسة لأبو مسدي  2042 ،لب ت في فلس ي

اما الدراسة الظالية لب ت على عيسة م أبرا

وأمها المراه ي بمظاف ة جده
 -2هسال اهتالفا ً في مجتمر البظث ولجم العيسة ،ليث لب ت دراسة كالً مر لالمجرالي ، 2003 ،لالبردري  ، 2002،ولغرالي،
 ، 2044ولأبو مسدي  2042 ،على عيسة م المراه ي ،
اما الدراسة الظالية لب ت على عيسة م أبا وامها لبع

المراه ي

 .1.1اإلطار النظري للدراسة
تمهيد:
المراه ة هي مرللة عمرية مهمة في ليا اإلنسا  ،كما أنها فتر انت الية يةالبها عد تغيررا فري الجوانرب المختليرة
للشخةررية اإلنسررانية ،وهرري وفررم هررها المس ررور مرللررة بالغررة التع يررد وفتررر عمريررة متوسرر ية برري البسررالة والغمرروب برري
الالمسوؤلية والمسئولية ،وهها المرللة لها تأاير كبير على واقر األسر واسرت رارها ،ويسرتعرب البالرث فري هرها المبظرث أهرم
مياهيم ومة لظا مرللة المراه ة ومشاكلها ولرم التعام معها ،كهلك استعراب ميهوم االسرت رار األسرري وأهميتره وأهرم
م وماته ،وكهلك المراه ة والمسال االسري وأهم المشكال األسرية المةالبة لمرللة المراه ة

أوالً :مرحلة المراهقة ومشكالتها
مفهوم المراهقة
هسال عد تعرييا للمراه ة ك مسها يؤكد األهر ونةسر في السهاية ميهومرا ً كليرا ً عر هرهه المرللرة وفري مجملهرا فهري
فتر م ليا ك فرد تبدأ بسهاية ال يولة وتستهي بابتدا مرللة السضر أو الرشرد وهري إمرا تكرو فترر لويلرة األمرد أو قةرير
كما أ لو تلك اليتر يختلف م أسر إلى أسر وم مستوى اقتةادي اجتمراعي إلرى مسرتوى اقتةرادي اجتمراعي أهرر ومر
لضار إلى لضار لزهرا 220: 4204 ،
فالمراه ة هي لالة م السمو ت ر بي ال يولة وبي الرجولة أو األنواة ،وإ فتر العمرر ال يمكر تظديردها بدقرة ،ألنهرا
تعتمد على السرعة الضرورية في السمو الجسمي ،وهي متياوتة ،بيسما عملية السمو السيكولوجي ليست غير مظدد فظسب ،وإنما
هي غامضة أيضاً ،وم غير السه أ تيرز ههه المرللة م ليا اإلنسا لتى يةبح اليررد ناميرا ً بةرور كليرة ،وهرهه اليترر
م السالية السيكولوجية تشم أولئك األفراد الهي هم في الع د الثاني م الظيا " لالظاف 32: 4220 ،
وهي المرللة التي تسبم وتة باليرد إلرى اكتمرا السضر  ،ويكرو برهلك عمرر اليررد  24سرسة ويمترد مر البلرول إلرى
الرشد
كما نجرد أ المراه رة هري" تلرك التغيررا أو الت لبرا الييزيولوجيرة العسييرة التري تةرالبها تغيررا اانويرة ت ررأ علرى
مختلف أعضا الجسم وتبدو للمراهم في أو األمر اض رابا جسميا ً وهلالً
عضويا ً يزيد م لساسيته لسيسه " لالمليجي320: 4220 ،
ويستخلص البالث مر الميراهيم السراب ة أ المراه رة مرللرة فاصرلة بري ال يولرة والرشرد وتتميرز بكونهرا تظرد فيهرا
تغيرا تمس اليرد في جمير السوالي :الييزيولوجية والسيسية والع لية واالجتماعية والتربوية والتعليمية ،كما أنها تعد م أه ر
المرال التي يمر بها اإلنسا في نموه ليث يتظو فيها م شخص غير مكتم عاجز إلى شخص نامي يعتمد على نيسه
أهمية دراسة مرحلة المراهقة.
تعد دراسرة مرللرة المراه رة فري غايرة األهميرة ،ليرث أنهرا تضرر اليررد علرى أبرواب مرللرة جديرد مر لياتره وهري مرللرة
الشباب ،ولهلك نجد في جمير أنظا العالم أ المس ما التربوية قد أولتها اهتماما ً بال ًغا لعرد أسرباب يوضرظها ضرميرية ل:2002
 32فيما يلي:
 -4المعرفررة الكاملررة بتكروي المراهررم نيسرريا ً واجتماعيرا ً وجسررميا ً وع ليرا ً ،أل هررها يررؤار فرري اهتيررار المررسه والوسررائ المالئمررة
للتربية والعوام المؤار فيها
 -2معرفة سما وهةائص ههه المرللة والتغيرا التي ت رأ على اليرد فيها ،فالبد م مواجهرة مرللرة المراه رة باعتبارهرا
مرللة انت ا وتغيير كلي باستخدام ك ما يضم سالمتها م الوقوع في اليساد واالنظرا
 -1يتعرب المراهم لمشكال نيسية واجتماعية وهل ية وديسية تظتاو إلى للو علميرة صرظيظة تتيرم مرر نيسريته وتكويسره فري
ههه المرللة ،ول تكو ههه الظلو ناجظة إال إلا تيهمسا المراهم ومشكالته تيهما ً صظيظا ً

مظاهر النمو في مرحلة المراهقة.
وتتمث أهم م اهر السمو في مرللة المراه ة كما يلي:
 -2النمو الجسمي:
يعد السمو الجسمي م أهرم التغيررا التري ت ررأ علرى المراهرم ،فهرها السمرو ال تتساسرب مرر سررعة نمروه الع لري واالنيعرالي
واالجتماعي في ههه المرللة ،كما أنها ليست مهمة في لاتها ب در ماهي مهمة م ليث التأاير المباشرر علرى شخةرية المراهرم
وعلى سلوكه وقدرته ،باإلضافة إلى تأار كر والرد مر جسرم المراهرم وع لره وعواليره براألهر ،ويشرتم السمرو الجسرمي علرى
م هري هما :لقاسم482: 2008 ،
 النمنو الفيزيولنوجي :والم ةرود بره التغيررا

التري تظرد

فري األجهرز الداهليرة لإلنسرا  ،مثر تغيررا

إفررازا

الغردد

الةما والغدد الجسسية ،وتغيرا السض الجسسي والبلول ،والتي تعسي وصو األعضا التساسلية للسض الوظييي الرهي
يمسح اليرد ال در على أ يةبح لديه ال در على التساس .
 النمو العضوي :والم ةود به نمو األبعاد الخارجيرة للمراهرم ،كرال و والروز والتغيرر فري مالمرح الوجره وغيرهرا مر
الم اهر الجديد المةالبة لعملية السمو التي سيكو لها أارها ونتائجها ،كما يجب عر المراهرم أ يت بلهرا ويكيرف لياتره
وسلوكه وف ا ً لمت لباتها
 -1النمو االجتماعي:
مر الماللر أ هسرال اتسراع لس رام االتةرا الجمراعي وتزايرد لمشراركته لآلهرري فري الخبررا والمشراعر واالتجاهرا
واألفكرار نتيجرة للتغيررا
األشخا

الجسرمية والع ليرة واالنيعاليرة التري تظرد

للمراهرم ،وكرهلك تسرتمر عمليرة التسشرئة االجتماعيرة مر

المهمي في لياته كاألسر متمثلة في الوالدي والم ربي م الرفام لملظم325: 2008 ،

 -1النمو العقلي:
وأهم ما يميز مرللة المراه ة هو نمو ونض ال درا الع لية ،فيري تلرك المرللرة يسمرو الرهكا العرام ويسرمى ال ردر الع ليرة
التامة ،وكهلك تتضح االستعدادا وال درا الخاصة وتزداد قدر المراهم على ال يام بكثير م العمليا الع ليرة العليرا كرالتيكير
والترهكير والتخير  ،ليرث تتظرو الظيرا الع ليرة مر البسريط إلرى المع رد ،أي مر اإلدرال الظركري إلرى إدرال العالقرا المع رد
لملظم322: 2008 ،
 -1النمو االنفعالي:
ل د أكد العديد م الدراسا التي قام بهرا البرالثي علرى وجرود ارتبرال وايرم بري االنيعراال التري تظرد للمراهرم بعالمرة
الخارجي المظيط به عبر مثيراتها واستجاباتها ،وبي العالم العضوي الرداهلي عبرر شرعورها الوجرداني وتغيراتهرا الييزيولوجيرة
الكيميائيرة ،كمرا يخضرر ارتبالهرا الخرارجي هضروعا ً مباشرراً لسمرو اليررد ،بيسمرا ت ر م اهرهرا الداهليرة أقررب إلرى الثبرا
واالست رار مسها إلى التغيير الت ور.

أنوا وأشكال المراهقة.
فيي المجتمعا البدائية يكرو االنت را مباشرراً مر مرللرة ال يولرة إلرى الرجولرة ،أمرا فري المجتمعرا المتظضرر فترتم
بأشكا مختلية لسب ال رو

االجتماعية والث افية التي يعيش في وس ها المراهرم ،وقرد أسرير الدراسرا علرى هسرال أشركاالً

مختلية للمراهم مسها :لأبو مسدي 25: 2042 ،
 -4مراه ة سوية هالية م المشكال والةعوبا  ،يكو فيها المراهم مدركا ً لهاته متظمالً لمسئولياته ،ومر أهرم مرا يميزهرا
الهدو واالتزا االنيعالي والعالقة الجيد مر اآلهري  ،وعدم اإلسرا

في التخي أو ألالم الي ة

 -2مراه ة انسظابيه ،وتعسري انسرظاب المراهرم مر مجتمرر األسرر ومر مجتمرر األقررا وتيضريله للعزلرة واالنيرراد برالسيس
ً
متأمال لهاته ومشكالته
 -3مراه ة عدوانية ،ويكو السلول العدواني للمراهم على نيسه وعلى غيره م الساس هو السمة الغالبة عليه
 -8المراه ة المسظرفرة ،وي ةرد بهرا انظررا

المراهرم عر أنمرال السرلول السروي والمير لالنظررا

الخل ري والجريمرة مثر

السرقة واالدما
مشكالت مرحلة المراهقة.
ال يعسي البظث ع مشكال مرللة المراه ة أ مشكال ههه المرللة تيوم مشكال المرال األهرى ،فلك مرللة
لها عملياتهرا االنت اليرة التري ييرضرها المجتمرر ،كمرا أ لكر مرللرة لاجاتهرا اليسريولوجية والسيسرية واالجتماعيرة ،والتري تت لرب
جميعها اإلشباع ،كما سيظد توتر واهرتال وعردم التكيرف مرر البيئرة المظي رة إلا لرم يتروفر لليررد للرك االشرباع ،كمرا أ تكيرف
المراهم ال يعسي هلوه م المشكال  ،ب ي اس تكيرف اليررد ب درتره علرى مواجهرة المشركال وإيجراد للرو لهرا ،وعسردما يتروفر
لدى اليرد ال در على مواجهة المشكال التي يتعرب لها في بيئته يةبح قادراً علرى التكيرف مرر نيسره ومرر اآلهرري  ،كمرا أ
الهد

األساسي لعرب مشكال المراه ة هو مساعد المراهم في فهرم نيسره ومشركالته ،واكتسرابه األسراليب السروية لمواجهرة

ههه المشكال وإيجاد الظلو المساسبة لها.
ويعر

الزراد ل 02: 4220مشكال المرراه ي بأنهرا " عبرار عر ع برة أو عرائم تظرو بري األفرراد وبري إرضرا

لاجاتهم"
وبتظديد المشكال التي تواجه المراه ي سسجد أنها وجد نتيجة للتياع السرلبي بري االارة أبعراد يمكر عرضرها علرى
السظو التالي:
 البعد األول :مجموع الظاجا التري تسرتسد إلرى مكونرا الشخةرية ،مثر الظاجرا لالبيولوجيرة والسريكولوجية واالقتةرادية
والث افية لليرد المراهم
 البعد الثاني :السيام االجتماعي والث افي الهي يمتلك إمكانيا إشباع الظاجا األساسية للمراه ي
 البعد الثالث :البعد العالمي الهي قد يؤار في كيا السيام االجتماعي والث افي سلبا ً أو ايجابا ً فري اشرباع هرهه الظاجرا أو قرد
يزود الشخةية بظاجا جديد
كما تلعب ههه األبعاد الثالاة الساب ة دوراً أساسيا ً في تكوي شخةية المراهم بما تظمله في لياتها مر صريا واسرتعدادا
مورواة وتياع اجتماعي وا افي معي واتجاهه السيسي وهي تظدد نوع وكم المشاك التي تواجهه

وفي هها السيام تتضح مشكال المراه ي م هال ما يلي :لالبدري85: 2002 ،
 -4قد ترجر مشكال المراه ي إلى المشكال التي يعاني مسها أبسا المجتمر ،وم ام ف

معالجرة هرهه المشركال يسرتوجب

التعام المباشر مر جهورها في بسا المجتمر ومواجهتها عامة وشاملة
 -2قد تس سم مشكال المراه ي إلى أنمال م المشكال هي:
 المشكال التي يعاني مسها المراه ي بةية عامة ما قد تعاني مسه ال اعا المسظرفة م المراه ي م مشكال لا الةبغة اإلنظرافية -3أ المشكلة تمر بمرللتي هما:
 -المرللة األولى :وتكو فيها المشكلة مجرد مشركلة اجتماعيرة ،لرهلك يمكر مواجهتهرا عر لريرم بعر

التغييررا فري

البيئة المباشر للمشكلة
 المرللة الثانية :وفيها تةبح مشكلة المراهم مشكلة بسائيرة ليرث يت لرب للهرا اجررا تغييررا جهريرة فري البسرا ال رائمللمجتمر
 -8إ مظدودية المشكلة وانظةارها في بع

ق اعا المراه ي  ،سيجعلها ت

في لدود كونهرا مشركلة اجتماعيرة ،أمرا إلا

اتسر ن اقها بظيث هدد باالنتشار بي مختلف ال اعا لما قاربت م التظو إلى مشكلة بسائية يت لب مواجهتها للوالً
جهرية
كما يمك استخال

أهم ههه المشكال م هال الدراسا والبظو التي تم أجرا ها لدراسة مرللرة المراه رة وأهرم

مشكالتها فيما يلي:
 -2المشكالت الصحية والجسمية.
تشير الدراسا إلى أ المشكال الةظية والجسمية تمث مظوراً هامرا ً مر المشركال التري يتعررب لهرا المراهرم ،ونعسري
بها هسا تلك المشكال المتعل ة بالظالة الةظية للمراهم واالض رابا التري يتعررب لهرا ومردى ت بلره للتغيررا الجسردية التري
تظد له في ههه المرللة لع ا4220 ،
 -1المشكالت النفسية.
وهي نتاو عوام كثير بعضها اجتماعي يعود ل رو

بيئية مظليه ،وبعضها فسيولوجي كالسمو الجسسي السرير الهي يثير

اهتمام المراهم على إشباع لاجاته المختلية ،والدافر الجسسي وما يةالبه م مظاوال إلشرباعه والتري ترسعكس بشرك أو بر هر
على مشاكله السيسية لزهرا 4225 ،
 -1المشكالت األسرية.
تعبر المشكال األسرية ع نمط العالقا األسرية السائد واالتجاها الوالدية في معاملرة أوالدهرم المرراه ي  ،ومردى تيهرم
اآلبا لظاجاتهم ،ون ر المراه ي إلى ههه المت لبا األبوية ،كما تعبر ع رغبة المراهم في االست اللية واالعتماد على الها
في مواجهة مت لبا الظيا  ،فالمراهم يود االعتماد على نيسه في تس ريم وقتره وانجراز قراراتره بسيسره عر لريرم الرتخلص مر
مراقبة الوالدي له لزهرا 4225 ،

 -1المشكالت المدرسية.
وتعسي المشكال التي تتعلم بعالقة ال الب بمدرسيه وزمالئه ومدى تكييه معهم ،كما تشير أيضًا إلى المشركال المرتب رة
بعملية التظةي الدراسي ولرم االستهكار واالمتظانا المدرسية ،ليث ييررب الجرو المدرسري علرى المراهرم أ يتعامر مرر
المدرسي والمسه والواجبا والمدرسة وأن متها والتي م شأنها جميعًا أ تظد م لريرة المراهرم وت لر مر قيمتره ،وبالترالي
يتمرد المراهم وييش في إقامة عالقا متوازنة داه مدرسته لاألشو 4222 ،
 -1المشكالت المهنية.
تعد مرللة المراه ة م أه ر المرال الظياتية لليرد ،ليث أنها تررتبط بمسرت ب المراهرم ولاجاتره الملظرة فري المسراعد
للتخ يط لمست بله الظياتي وجهله بال در العملية التي توفر له فرصة تعليم مهسة أفض لع ا4220،
 -1المشكالت الجنسية.
في ههه المرللة يعاني المراهم م عدم معرفته لظ ي ة الجسس ولبيعة مشركالته ،فيلجرأ إلرى أقرانره فري كثيرر مر الظراال
للظةو على معلوما لو الجسس ،مما يست ع شعور ال لم والظير ن راً لتساقص المعلوما التي تظة عليها م أقرانره
لع ا4220،
 -2المشكالت األخالقية.
ال شك أ هسال أهمية كبير للدي واألهالم في ليا المراهم ،ليث ي هر الشعور الديسي بوضروح فري هرها المرللرة ،كمرا
ال ي تةرر دور الردي فري تلرك المرللرة علرى ال يرام بوظرائف الضربط والرتظكم فري نرزوا

المراهرم وإنمرا يسرت عسره فري نيروس

المراه ي لاجا نيسية أكثر عم ا ً لملظم2008 ،
 -2المشكالت االقتصادية.
مر المؤكرد أ المشركال االقتةرادية تلعرب دوراً هامرا ً فري ليرا المراهرم وتسربب لره الكثيرر مر ال لرم كمرا تعرد المشركال
االقتةادية مؤش ًرا على ضعف المستوى االقتةادي ،ممرا سرترتب عليره عردم إشرباع لظاجرا وم الرب المراهرم ،وفري الغالرب
تدور المشكال االقتةادية لو كييية إنيام المراهم لس وده وعدم استغاللها على ال ري ة المثلى لال واب4222 ،
 -9المشكالت االجتماعية.
كما تشير المشكال االجتماعية للمراهم إلرى فشرله فري العالقرا االجتماعيرة ومردى تظ يرم لاجاتره إلرى االعتبرار وال برو
االجتماعي واالنتما والت دير وعدم تكييه مر اآلهري لع ا4220،
طرق التعرف على مشكالت المراهقين:
هسال بع

ال رم للتعر

على مشكال المراه ي بةور صظيظة وموضوعية وم ههه ال رم:

 -2طريقة المالحظة المباشرة:
والم ةود بها هو مالل ة م اهر سلول المراه ي كأفراد وجماعا ب ري ة مباشر  ،وللك للتعر

على مشركالتهم وفهرم

لبيعتها وأسبابها ،وعلى الرغم م قيمة المالل ة إال أ المراه ي إلا أدركوا أنهم موضوع الدراسة ف نهم ي اومو للرك وبرهلك
ال تأتي بالستائ المرجو ،

كمررا أنرره قررد تكررو المالل ررة م ةررود ومخ ررط لهررا وتررتم مر قبر االهتةاصرري المرردرب ،وربمررا تكررو عرضررية دو تخ رريط
ومزود بوسائ علمية تساعد على تةوير سلول األفراد لتوفيم28: 4222 ،
 -1طريقة المقابلة الشخصية:
وتتم مر المراه ي أنيسهم في مظاولة لمساقشتهم لو المشاك التي يشعرو بها ،كما يتوقرف نجراح هرهه الم ابلرة الشخةرية
على مدى مهار الشخص ال ائم بالم ابلة وعلى مدى استجابتهم له ،كما يجب اإلعداد الجيد للم ابلة والتخ ريط لهرا مر قبر ال رائم
عليها ،وأ يتمتر بمهارا وصيا شخةية تساعده على إنجاح ههه الم ابلة ،مر مراعرا تروفر بعر

الشررول إلنجراح الم ابلرة

مث مكانها وزمانها لتى ال تيش في تظديرد المعلومرا عر مشراك المرراه ي  ،وضررور إتالرة اليرصرة الكافيرة للمراهرم فري
التعبير ع مشاكله بظرية دو تظي أو إلظاح ل الشيباني422: 4220 ،
 -1طريقة الفحوص والتحالي الطبية:
تكشررف اليظررو

ال بيررة عر المشرركال الةررظية الترري يعرراني مسهررا اليرررد ،ومرردى تررأاير هررهه المشرركال علررى لياترره وعلررى

مستوى تواف ه ،كما يمك إضافة اهتبارا الميو واالتجاها واهتبارا ع لية ونيسية واهتبارا الشخةية بةية عامة
 -1طريقة التجربة المنظمة وطريقة دراسة الحالة:
تظترراو هررهه ال ري ررة إلررى إلمررام كررا
ال ري ة المييد في التعر

ب رررم البظررث العلمرري وبالمسرراه ولرررم ال يرراس ،كمررا يمكر أ يسررتخدم البالررث هررهه

على مشاك المراه ي ودراسة هةائةهم ولاجاتهم

 -1مراجعة وتحلي الثقافة القائمة:
والم ةود بها ا افة المجتمر التي يعيش فيها اليرد ،وتظديد ما تظتاجه الظيا الساجظة م اليرد الةالح في للك المجتمر مر
معار

ومهارا واتجاهرا  ،باإلضرافة إلرى تظديرد لاجرا المجتمرر ومت لبرا نمروه وت دمره ألنره ألا عرفرت مرا تت لبره الظيرا

االجتماعية الساجظة فسستمك م معرفة جانبا ً كبيراً م لاجا ومشكال المراه ي
 -1مراجعة وتحلي الدراسات التي أجريت في البلدان األخرى:
والم ةود بها الدراسا التي أجريت على لاجا واتجاها ومشكال المراه ي فري تلرك البلردا فمر الممكر أ نسرتييد
مسها في تظديد لاجا المراه ي ومشكالتهم
ثانياً :االستقرار األسري وأهم مقوماته
مفهوم االستقرار األسري:
االست رار األسري هو بسا عالقة زوجية ت وم على التواز والتكام بي الرجر والمررأ  ،ومر ي يرر بهرها السروع مر
العالقررة يسررت ير بسررا ليررا زوجيررة علررى أسرراس م ر االسررت رار ،هررها التكامر المبسرري علررى االلترررام المتبرراد  ،والسررابر م ر سررمو
العوالف وارت ا اليهم سريوجد شخةرية اجتماعيرة تظمر صريا ال ررفي بكر هةوصريتهما دو إلغرا أي مسهمرا بر العكرس
يست ير ك م الزوجي أ يجد هةوصريته إلرى جانرب هةوصرية اآلهرر فري بوت رة والرد  ،ونسري والرد يظمر عوامر تيرتح
ونمو وازدهار الشخةيتي معا ً لالظس 434: 4222 ،

ويعر

االست رار األسري بأنه " العالقة الزوجية السليمة التي تظ ى ب در عا م الخ يط الواعي الرهي تراعرى فيره

اليردية والتكام في أدا األدوار لتظديد كييية تظم المسئوليا والواجبا ومدى ال در علرى مواجهتهرا مرر اعتبرار ديم راليرة
التعام في االسر كي تست ير الةمود أمام االزما وتظ يم المرونة والتكيف مر المتغيرا " لأبو سكيسة32 :4222 ،
أهمية االستقرار األسري:
يشرير أدا األسررر لوظائيهررا وأدوارهرا المتعرردد إلررى اسررت رارها وتكييهرا السررليم مررر البيئرة المجتمعيررة المظي ررة ،وتعتبررر
قضية مرتب ة ،فالتكيف االجتماعي والةظي ألفراد األسر همرا األسراس فري عمليرة االسرت رار ،كمرا يعرد مر المهرم جردًا وجرود
عالقا أسرية بي أفراد األسر الوالرد  ،أل للرك يمكر أ يخلرم مساهرا ً اجتماعيرا ً مميرزاً داهر ن اقهرا ويعرزز مر ميهروم هرها
االست رار ،أما إلا لد أي تغير داه مظريط األسرر  ،فسرو

تترأار بشرك مباشرر صرظة األسرر وأداؤهرا لوظائيهرا االجتماعيرة

على أكم وجه ،فظدو أي تغيير يخلم نوعا ً م عدم االسرت رار ،فاالسرت رار يعسري الثبرا فري لري عردم هرها االسرت رار يعسري
التغير والظركة ،والظركة في الغالب تخلم بع

المشكال والةراعا والتساقضرا التري تظرد كستيجرة لبيعيرة لهرها التغييرر

لالكسدري23: 2002 ،
خصائص االستقرار األسري:
ويعد م أهم هةائص االست رار األسري ما لكرته سميظة توفيم ل 4222فيما يلي:
 -4درجة المرونة التي تكتسبها األسر والتي تسمح لها بالتكيف مر المتغيرا التي قرد تظرد فري المجتمرر الخرارجي ويكرو
لها تأاير على األسر باعتبارها جز م مجتمعها الهي تعيش فيه
 -2وجود اليردية والتكام في أدا األدوار لتظديد كييية تظم المسئوليا والواجبا ومدى ال در على مواجهتها مر اعتبار
ديم رالية التعام مر األسر كي تست ير الةمود أمام األزما وتظ يم المرونة والتكيف مر المتغيرا
 -3توفير الواجبا ليوية ألفرادها ،م ليث المأوى المريح والغها السرليم دو أ يعرضرهم هرها للخ رر أو يجلرب أي قلرم
لهم
 -8مساعد األسر ألليالها كي يسموا نمواً صظيا ً ،مر غرس قيم الظب والخير والكرامة االجتماعية في نيوسهم
 -5تدريب األبسا على ف الظيا االجتماعية في ن اقها الضيم ،عسدما تكو العالقا االجتماعية اإلنسانية مازالت بسي ة
 -2تسشئة األليا وإكسابهم السلول والمهارا وال درا الالزمة والخبرا كي يست يعوا مواجهة قواني السلول العامة فري
المجتمر في المست ب  ،باإلضافة إلى أ تكو استجابتهم للمواقف اإلنسانية المتعدد استجابة سليمة
مقومات االستقرار األسري:
يشير كريمة ل 820 :2020إلى أ م وما االست رار األسري كما يلي:
 -4االختيار الموفق:
إ اهتيرار اليررد للشرريك المساسرب يعرد ألرد أصرعب ال رررارا التري تمكر االنسرا أ يتخرهها لروا لياتره ،فمر شرررول
االهتيار الظس أ يكو مبسيًا على أصو الظكمة والمس م ،والبعد ع الهوى ويضم العريش الكرريم الهران  ،أل بره تتظ رم
السعاد الزوجية التي تدعم تماسك واست رار األسر ،

ليث يتخ ى أار للك إلى المجتمر كك وال ي تةرر علرى الرزوجي وأليالهمرا فظسرب ،فاألسرر هري اللبسرة األساسرية فري
تكوي المجتمر ،ف لا صلظت األسر صلح المجتمر كله والعكس صرظيح ،لرهلك وجرب علرى كر م بر علرى الرزواو أ يترروى
ويتمه قب اتخال هها ال رار المةيري لظياته المست بلية
 -1االلتزام:
فاألسر المست ر يكو أفراد ملتزمي بأدا الواجبا الموكلة إليهم ،كما يعرفرو جيرداً مرا لهرم مر ل روم ومرا علريهم مر
واجبا  ،باإلضافة إلى اإلهال

والتضظية م أج العائلة ،ويسبر هها االلترزام مر نيروس أفرراد األسرر دو تبعيرة أو اجبرار

عليه ،فالجمير يظ ى بالظرية واالست اللية التي تشعرهم ب يمة وجودهم وأهميتهم داه أسرتهم المست ر
 -1قضاء أوقات ممتعة:
يعد م األمور المهمة لدعم است رار األسر وتعزيز التماسك والت لف بي أفرادها ،هو أ يروح اليرد ع نيسه سوا م
هال ال يام بأنش ة ترفيهية ،أو الخروو م دوامرة الرروتي اليرومي ،أو الرتخلص مر الضرغول السيسرية وشربح االكتئراب الرهي
ي ارده ،ك للك يعد م أساليب الترويح ع السيس ،والهي يضيي جواً م المررح علرى األسرر  ،فاإلنسرا مي رور علرى لرب
البهجة والترفيه ب بيعته ،وقد شدد العديد م الدراسا على أهمية الممارسرا واألنشر ة الترويظيرة فري هير

لرد التروتر

وت لي الخالفا التي قد تسشأ بي الزوجي
 -1تحم الصعاب والحصول على الدعم:
ليث يكو هسال استعداد لك م الزوجي ببه الجهد الكافي للخروو م األزما وتخ ي المشاك التي تواجه لياتهمرا
الزوجية إلا ما مر ألدهما ب رو

عةيبة كالمرب ،وهها ما تتميز به األسر المست ر ع غيرها م األسر ،كما ال ت تةر

عوام نجاح األسر على أفرادها ف ط ،فأليانا ً يكو لألصدقا واألقارب الياعلي دور بالغ األار في دعم است رار ههه األسر
لصظا 24 :2048 ،
عوام تحقيق االستقرار األسري:
يشير الرفاعي ل 0-5 :2040إلى أنه البد م دراسة مجموعة م العوام لتظ يم االست رار في األسر م أهمها:
 -4قيام األسر على أساس متي وهو الع د الشرعي ،فالزواو ع د يربط بي رجر وامررأ فتظر بره شررعا ً لره ويكونرا معًرا
أسر  ،وهرها الع رد ال يكرو إال فري جسسري مختليري للكرر وأنثرى فاإلسرالم ال شرهول فيره ،مرر وجروب كرو المررأ غيرر
مظرمة على الرج لتى يةح الع د ،وهها الع د كغيره م الع ود البد م أ تتوفر فيه مجموعة م األركا الشرول؛
ليكو مسع داً بةور صظيظة
 -2يجب أ تتوفر الشرول الخاصة بع د الزواو والالزمة لةظة األركا ومسها :اإلشهاد على الع د والتوايم ،ف د قرا عليره
الةال والسالم لال نكاح إال بولي وشاهدي عد  ،لها فاإلشهاد شرل لةظة ع د الزواو
 -3معرفة مرا يترترب علرى ع رد الرزواو مر آارار لالظ روم الزوجيرة  ،والظرر

علرى مراعاتهرا سروا أكانرت هرهه الظ روم

مشتركة بي الزوجي كظس المعاشر  ،ول االستمتاع ،ولرمة المةاهر  ،وابرو السسرب ،والتعراو علرى لاعرة هللا،
والتوار  ،أو كانت هاصة بظم الزوو على زوجته كال اعة ،والمةالبة ،وصيانة عرضه ،وماله،

وال يام على أمر البيت وعدم الخروو م بيته إال ب لنه إال لضررور  ،أو كانرت ل وقرا ً هاصرة بظرم الزوجرة علرى زوجهرا
كظ ها في المهر والسي ة والعد  ،والمعاملة بالمعرو
 -8أ ت وم األسر على أساس الت وى ولسر العشرر  ،وانضربال أفرراد األسرر بألكرام الشررع ،فعلرى الرزوجي أ يتعرامال
باليض واإللسا قوالً وفعالً و ُهل ا ،أل هها يعد م أهم عوام تظ يم االست رار لألسر
ثالثاً :مشكالت المراهقة وعالقتها باستقرار األسرة.
المناخ األسري وعالقته بالمراهقين:
الشررك أ للعالقررا األسرررية الترري تسررود برري أفررراد األسررر دوراً هام را ً فرري تسميررة شخةررية المررراه ي فيهررا ،وأ الجررو
الديم رالي في األسر يكي لهم األم وضما االست رار والشعور باالنتما لألسر وبكيانها العضوي ،أما إلا شاع فري األسرر
العسف وإشاعة الخو

ف

للك في الغالب قد يتيح لألبسا فرصة التمرد والثور والعسف أيضرا ً ،وتشرير الدراسرا والبظرو أنره

م أسباب العسف لدى األبسا في مرللة المراه ة العسف األسري والمشاك األسررية ،وأنره يجرب أ يرتيهم الوالردا أ سرل تهما
ليست سل ة ال مر والكبت ب سل ة التوجيه والمشور  ،وأنه يجب أ يعمر الوالردي علرى اتالرة اليرصرة لألبسرا للمشراركة فري
تظم بع

المسئوليا األسرية وأ يتاح لهم مسرالة مر المساقشرة واالقسراع والث رة وأال يكرو الوالردي مراقبرا لكر تظركرا

األبسا وسكساتهم
كما أ لألسر تأاير واضح على سلول المراهم ،ليث يرى فوتي برأ هسرال م ولرة تؤكرد علرى " إلا لرم تظراو وضرر
نيسك مكا ال ي المراهم ،فل تست ير التواص معه" لفونتي 5: 2004 ،
وتعد األسر أهم مظيط للمراهم باعتبارها المؤسسرة والخليرة األولرى واألساسرية فري المجتمرر التري يسشرأ بهرا المراهرم،
وتلعب دوراً هاما ً في مساعدته على تجاوز ههه اليتر بسجاح ،وم أهم المشراك التري يتعررب لهرا المراهرم فري لياتره اليوميرة،
والتي ت ف عائ ا ً أمام تظ يم التكيف السيسي واالجتماعي هي عالقته بالراشدي هاصة مر اآلبا  ،ليرث تلعرب األسرر دوراً هامرا ً
في نمو أفرادها نمواً سليما ً ،وم أهم وظائف األسر المظاف ة على البسا األسري واشباع الظاجا األساسية لألبسا
أهم مشكالت مرحلة المراهقة وتأُثيرها على االستقرار األسري.
تشير العتوم ل 2042الى أهم مشكال األسر في مرللة المراه ة كما يلي:
 -4الخوف الزائد على األبناء :ليث يةبح الوالردي أشرد هوفرا ً فري هرهه المرللرة ،وأكثرر لمايرةً لهرم ،هةوصرا ً أ ال ُمرراه ي
يتعرضو للعديرد مر التاجرارب ،وي عر ُو فري المشرا بك بةرور س ُمسرتمر  ،مر هُسرا يُةربح هرو
ُمشكلة ل ي ية على صعي بد العالقة التي تج َمر بي الوالدي واألَبسا ال ُمراه ي

الوالردي أكبرر ،م امرا يُشرك

صرغار السر ا  ،األَمرر الرهي
 -2سوء التواص مع المراهقين :هةوصا ً وأ الكثيري مرسه ُم يعت ببررو أ ا ال ُمرراه ي ال يزالر ُو
ب
ويجب برعايتهم بش اد  ،ومسعُهم ع الكثيبرر مر األُمرور التري تعُتبرر مضر مر لهُرم ،فري
يدفعُهم إلى التاعام معهُم على أناهم أوالد ب
الظوار بيسهم م اما ي ُؤ ادي إلى مشا بك َكبير في است رار األسر
هها اإللار يغيبُ ب
 -3الحرية الكاملة لألبناء :يسعى ال ُمراهم في ههه المرللة إلى الظُةو ب على الظرياة الكا بملة لل بيام بك ما يريد ،لكر الوالردي
مسح أبسائبهم ال ُمراه ي ههه الظرياة،
كثير م األليا ع
يمتسبعو في
س
ب

ُهةوصا ً لرية التس ا والساهر وال ُخروو برف بة األصردقا  ،هرهه األُمرور تُعتبرر بالساسربة إلرى الوالردي مر الممسُوعرا بشرك س
كبير ،لكساهم ي دِّمو لل ُمراه ي الظرياة ب ري ة ُمتدرِّ جة ليظةُلوا عليها بالكا بم في س ِّ ال اشباب
 -8عدم مسؤولية المراهقين :ليث إ الكثيري مسهُم ال يةغ ُو َ إلى أهل بهم ،ال يريدو ال بيام بما ي لُبه األه بمسهم ،ال يعرفو
وغيرها مر
الواجبا األُسرية واليردياة والمدرسياة
عدم مسؤُولياة ال ُمراه ي بليا
تدبير أُمورهم بأنيُسهم ،هها يَس ِّم ع
كييياة
ب
ب
ب
ب
يجب أ يتسبمهوا إبليها.
األُمور التي ب
األخطاء التي يرتكبها المراهق بحق أسرته.
هسال عدد م األه ا يرتكبها المراهم بظم أسرته يشير اليها البدري ل 2002كما يلي:
 -4االبتعاد ع العائلة وعدم الرغبة في قضا الوقت معهم
 -2عةيا األوامر وعدم اتباع التعليما  ،ليث يعت بد الكث بير بم األَبسا أ بعةيا األوا بمر ،ي ُد على ق او الشخةية
 -3عدم العود للمسز في الوقت المظدد
 -8الته ُّمر أو الشكوى عسد ال يام بالواجبا المسزلية
 -5عدم االعتهار عسد ارتكاب األه ا  ،وههه االشيا تج َع اآلبا واألُمها يشعرُو باالست بيا
 -2مساداتهم بال أل اب أو ب ري ة غير الئ ة
 -0االمتساع ع شكرهم
 -2السخرية م األه  ،ليث يسخ ُر عدد كبير م األَبسا م آبائبهم وأُمهاتهم ،ربما ل ري بة تيكير بهم ال ديمة أو لبعردم ُمرواكبتهم
لت وارا العةر وما إلى للبك
وظائف وأدوار األسرة تجاه المراهقين.
تتعدد وظائف األسر تجاه األبسا المراه ي  ،ويشير عيييي ل 405: 2002إلى أهم تلك الوظائف وتتمث فيما يلي:
 -4أ يتم التوضيح م قب األسر بأ التغيرا الجسمية التي ت هر علرى المراهرم هري تغيررا لبيعيرة ،وأنهرا مرللرة مر
مرال السمو العادية في ليا أي إنسا
 -2غرس ال يم الديسية في نيوس المراه ي وتعمي ها ولثهم علرى االلترزام بهرا مر هرال ممارسرتهم للشرعائر الديسيرة كالةرال
بالمسجد وقرا الكتب الديسية
 -3لث المراه ي على ال را في سير الع ما والعلما  ،كي يستييدوا ويتعلموا ويكتسبوا مسهم بع

الةيا اإليجابية

 -8تشجير المراه ي على ممارسة األنش ة الرياضية واالجتماعية والث افية واليسية لتسمية المواهب والهوايا لرديهم ،وكرهلك
لضور المظاضرا الث افية والسدوا الديسية مر لرر

الوالردي باسرتمرار علرى مساقشرة أبسرائهم فيمرا قررأوه أو اسرتمعوا

إليه وسماع آرائهم لو للك
 -5اتخال األسر للمراهم كةديم مث اص ظابه لبع
للث ة والظب المتباد بي األسر والمراهم

الرلال والتسزه في المسالم الخلوية ،ك للك يوفر اليرصة لزياد

بالتظاليرا داهر األسرر  ،فمر الضررروري أ

 -2ضررور االبتعرراد عر السزاعررا والخالفررا وعردم اللجررو إلرى مررا يعررر

يةبح اآلبا للمراهم ال دو الظسسة ،وأ يوق اآلبا بأ أبسائهما المرراه ي يظتراجو الظسرا والظرب والع رف والت ردير
والتشجير أكثر م العسف وال سو
 -0سرعة المبادر الكتشا

ما يعاني مسه المراهم م مشكال أو عثرا  ،والتي ت هر لها بع

العالما عليره كسررلانه

أو عدم تركيزه ،وم ام يجب سرعة البد في توجيه الرعاية اليردية إليه

 .1اإلجراءات المنهجية للدراسة
 .2.1نو الدراسة:
تعتبر ههه الدراسة م الدراسا الوصيية ليث تستهد

الدراسا الوصيية ت رير هةرائص ظراهر معيسرة أو موقرف
داللتهرا ،وتةر مر هرال للرك إلرى إصردار

تغلب عليه صية التظديد ،وتعتمد على جمر الظ ائم وتظليلها وتيسيرها الستخال

التعليما بشأ الموقف أو ال اهر التي ي وم البالث بدراستها للس 422 ،4220 ،
 .1.1منهج الدراسة:
اعتمد الدراسة على مسه المسح االجتماعي بأسلوب العيسة ،وللك ألنه م المساه الرئيسية فري الدراسرا الوصريية
التظليلية ،ليث يعر

بأنه ألد المساه الرئيسية التي تسرتخدم فري الدراسرا الوصريية ،ويروفر الكثيرر مر البيانرا والمعلومرا

عر موضرروع الدراسررة ،ونسررت ير بواس ر ته أ نجمررر وقررائر ومعلومررا موضرروعية ع ر ظرراهر معيسررة أو لاداررة مخةةررة أو
جماعة م الجماعا أو نالية م السوالي لالةظية ،التربوية ،االجتماعية

ال

لمختار452 ،4225 ،

 .1.1مجتمع وعينة الدراسة:
يتكو مجتمر الدراسة م أبا وأمها لمراه ي بمظاف رة جرده ،وأسرتخدم البالرث أسرلوب العيسرة العشروائية البسري ة،
ليث قام بتوزير االستبانة الكترونيا ً مستييداً م نمالو ت بيم ل ، Google Driveوقد قام البالث بجمرر أكبرر عردد مر مجتمرر
الدراسة الكلي ،ليث تجاوب مر البالث عدد ل 222مبظواا ً يمثلو عيسة الدراسة
 .1.1مجاالت الدراسة:
تتحدد مجاالت الدراسة فيما يلي:
 المجال البشري:
عيسة عشوائية م آبا وأمها لمراه ي بمظاف ة جد  ،وعددهم ل 222ميرد
 المجال المكاني:
تم ت بيم الدراسة الميدانية بمظاف ة جد بالمملكة العربيرة السرعودية وللرك أل البالرث يعرد ألرد سركا مظاف رة جرد ممرا يسره
عليه م مهمة جمر بيانا الدراسة
 المجال الزمني:
تم جمر البيانا لههه الدراسة هال أسبوعي م اليتر الزمسية 2024/3/45م الى 2024/8/4م

 .1.1أدوات الدراسة:
بمررا أ وسرريلة جمررر المعلومررا م ر أهررم مرالر اإلجرررا ا المسهجيررة فرري كر بظررث ،وبواسر تها وع ر لريررم لس ر
تظديدها واهتيارها وتةميمها يمك أ تةبح معلومرا البظرث علرى درجرة كبيرر مر الموضروعية والدقرة ،وأ تخردم أهردا
الدراسة وتجيب على أسئلتها المختلية ولها قرر البالث لجمر البيانا لههه الدراسرة أ يخترار األسرلوب المعتمرد علرى أدا جمرر
البيانا م المبظواي وهي لاستبانة والتي تعسري مجموعرة مر األسرئلة المكتوبرة بغررب اسرت الع الررأي أو جمرر المعلومرا
لو موضوع معي  ،وههه األدا لاالسرتبانة تسرت ير أ تعكرس واقرر المشركلة مر ناليرة ،وتجيرب علرى تسراؤال الدراسرة مر
نالية أهرى بعد أ تم االلالع على اإللار الس ري والدراسا الساب ة واالسترشاد ببع

األدوا الموجود في هها المجا

خطوات إعداد أداة الدراسة وجمع البيانات:
بعد تظديد هد

الدراسة وهو التعر

على مشكال مرللة المراه ة وأارها على االست رار األسري ،تم تةرميم مجموعرة

م األسئلة تختص بموضوع الدراسة بعد االلالع على أدبيا الدراسة والدراسا الساب ة ،ليث تكونت االستبانة مر األجرزا
التالية:
 القسم األول :البيانات األساسية.
ويشتم على البيانا األوليرة لعيسرة الدراسرة مثر لالجرسس ،ترتيرب المراهرم داهر األسرر  ،المسرتوى الدراسري العرام للمراهرم،
المستوى التعليمي للوالد ، /الوضر االقتةادي لألسر
 القسم الثاني :محاور الدراسة.
واشتم على ل 83ف ر م سمة إلى همسة مظاور على السظو التالي:
 المظور األو  :أهم مشكال المراهم مر افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي  ،واشتم على ل 2ف را المظور الثاني :المشكال السيسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي  ،واشتم على ل 2ف را المظور الثالث :المشكال االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي  ،واشتم على ل 2ف را المظور الرابر :المشكال الدراسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي  ،واشتم على ل 2ف را المظور الخامس :االاار المترتبة على االست رار االسري م مشكال مرللة المراه ة ،واشتم على ل 42ف روم ام تم إعداد قائمة االستبيا لههه الدراسة والتي قام ببسائها مستخدما ً م ياس ليكر الثالاي وللرك لمعرفرة مردى مواف رة أفرراد
العيسة على عبارا أدا الدراسة وللك وف ا ً للجدو التالي:
جدول رقم ( )2-1يوضح توزيع أوزان ومدى العبارات حسب مقياس ليكرت
المدى

الوزن

اإلجابة

درجة الموافقة

م  4إلى 4 20

4

ال أوافم

ضعيية

م  4 20إلى 2 33

2

ال اعلم

متوس ة

م  2 33إلى 3

3

أوافم

كبير

إجراءات الصدق والثبات ألداة الدراسة:
أوالً :إجراءات الصدق.
(أ) صدق التكوين (الصدق الظاهري).
هررو الس ررام العررام لررألدا أو الةررور الخارجيررة لهررا ،م ر ليررث نرروع الميررردا  ،وكيييررة صررياغتها ومرردى وضرروح هررهه
الميردا  ،كهلك يتساو تعليما االستبانة ومدى دقتها ودرجة ما تتمتر به م موضوعية كمرا يشرير هرها السروع مر الةردم إلرى
أ االستبانة مساسبة للغرب الهي وضعت م أجله
(ب) صدق المحتوى:
ي ةرد باالتسرام الرداهلي ألسرئلة االسرتبانة هري قرو االرتبرال بري درجرا كر مجرا ودرجرا أسرئلة االسرتبانة الكليررة،
والةدم ببسالة هو أ ت يس أسئلة االسرتبانة أو االهتبرار مرا وضرعت ل ياسره أي ي ريس فعرال الوظييرة التري ييتررب أنره ي يسرها،
وسيتم التأكد م صدم االتسام الرداهلي لالسرتبانة بظسراب معرامال ارتبرال بيرسرو بري ف ررا االسرتبانة والدرجرة الكليرة لهرا
والستائ موضظة في الجدو التالي:
جدول رقم ( )1-1يوضح معامالت ارتباط بيرسون لك فقرة من فقرات االستبانة مع الدرجة الكلية
أهم مشكالت المراهق

المشكالت النفسية التي

المشكالت االجتماعية

المشكالت الدراسية

االثار المترتبة على

مع افراد أسرته من

تواجه المراهقين من

التي تواجه المراهقين

التي تواجه المراهقين

االستقرار االسري من

وجهة نظر الوالدين

وجهة نظر الوالدين

من وجهة نظر الوالدين

من وجهة نظر الوالدين

مشكالت مرحلة
المراهقة

رقم

معام

رقم

معام

رقم

معام

رقم

معام

رقم

معام

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

العبارة

االرتباط

4

)**(.527

4

)**(.563

4

)**(.577

4

)**(.475

4

)**(.222

2

)**(.496

2

)**(.403

2

)**(.571

2

)**(.552

2

)**(.565

3

)**(.402

3

)**(.381

3

)**(.429

3

)**(.544

3

)**(.615

8

)**(.494

8

)**(.431

8

)**(.598

8

)**(.528

8

)**(.663

5

)**(.534

5

)**(.604

5

)**(.477

5

)**(.440

5

)**(.559

2

)**(.540

2

)**(.604

2

)**(.472

2

)**(.615

2

)**(.424

0

)**(.566

0

)**(.305

0

)**(.558

0

)**(.675

2

)**(.502

2

)**(.456

2

)**(.500

2

)**(.399

2

)**(.592

2

)**(.675

40

)**(.528

44

)**(.563

42

)**(.482

م نتائ الجدو أعاله تبي أ معامال االرتبرال بري كر عبرار مر عبرارا أدا الدراسرة والدرجرة الكليرة لرألدا نجرد أ جميرر
معامال كانت إيجابية ولا داللة إلةائية ،مما يعسي أ هسال اتسام داهلي بي ك عبار والدرجة الكلية
(ج) صدق المحكمين:
للتظ م م صدم مظتوى أدا االستبانة ،تم عرضها على مجموعة مر المظكمري والمختةري فري الخدمرة االجتماعيرة
لتظلي مظتوى عبارا األدا والتأكد م تمثيلها ألهدا

الدراسة وتساؤالتها

ثانياً :ثبات األداة.
يشير الثبا إلى مدى قدر الم ياس على إع ا نيس الستائ في لالة ت بي ه مر أهرى في ظرو

مماالة ،ويرتم التظ رم

م ر ابررا اسررتبانة الدراسررة ع ر لريررم اسررتخراو معام ر أليررا كرونبررال باسررتخدام برنررام الظررزم اإللةررائية الخررا

بررالعلوم

االجتماعية SPSS
جدول ( )1-1يوضح معام ألفا كرونباخ لمحاور أداة الدراسة
عدد العبارات الفاكرونباخ

المحاور
أهم مشكال المراهم مر افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي

8

0.796

المشكال السيسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي

8

0.738

المشكال االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي

9

0.814

المشكال الدراسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي

6

0.732

االاار المترتبة على االست رار االسري م مشكال مرللة المراه ة

12

0.612

43

0918

األداة كك

الجدو أعاله بيا معرامال أليرا كرونبرال للمظراور تراولرت مرا بري ل 0 248-0 242ولرألدا ككر بلغرت ل 0 242وهري قريم
مرتيعة جداً ما يعسي أ هسال ابا عالي ألدا الدراسة ،أي يمك االعتماد عليها م ليث جمر البيانا وكهلك تعميم الستائ
 .1.1األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تم ترميز االستبيانا وإدهالها في الظاسب اآللري باسرتخدام برنرام الظزمرة اإللةرائية للعلروم االجتماعيرة ل SPSSوللرك
بغرب تظلي بيانا الدراسة تظليالً علميا ً يظ م أهدا

الدراسة ويجيب ع تساؤالتها وقد استخدم البالث االهتبارا التالية:

 4المتوس ا الظسابية واالنظرافا المعيارية لترتيب إجابا ميردا الدراسة لعبارا االستبانة لسب درجة المواف ة
 2معام ارتبال بيرسو ) Pearsonإليجاد العالقة بي بع

المتغيرا وكهلك إيجاد معام االتسرام الرداهلي وتظديرد

نوع العالقة بي المتغيرا والدرجة الكلية لألدا وكهلك لإلجابة على اليرضيا
 3معام اليا كرونبال ل ALPHAلظساب ابا مظاور الدراسة وأدا الدراسة كك
 8اهتبار ل tللعيستي المسيةلتي Independent sample t-test
 5اهتبار تظلي التباي األلادي One Way ANOVA

 .1عرض وتفسير نتائج الدراسة
 .2.1وصف عينة الدراسة.
 -2نو الجنس للمراهق
جدول ( )2-1توزيع أفراد العينة على حسب نو الجنس للمراهق

التكرار
133
93
226

الفئة
لكر
أنثى
المجمو

النسبة
58.4
41.6
100

الجدو أعاله عبار ع السسب والتكرارا لتوزير أفراد العيسة على لسب نوع الجسس للمراهم ،فسجد أ الغالبيرة لكرور بسسربة
ل %52 8بيسما بلغت نسبة االنا ل %84 2الشك التالي يبي ههه السسب:

ذكر
%58

أنثى
%42

شك ( )2-1توزيع أفراد العينة على حسب نو الجنس للمراهق

 -1ترتيب المراهق بين اخوته:
جدول رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة على حسب ترتيب المراهق بين اخوته.

الترتيب
األو
الثاني
الثالث
الرابر
الخامس
غير للك
المجمو

التكرار
70
50
40
28
16
22
226

النسبة
31.0
22.1
17.7
12.4
7.1
9.7
100

الجرردو أعرراله عبررار عر السسررب والتكرررارا لتوزيررر أفررراد العيسررة علررى لسررب ترتيررب المراهررم برري أهوترره ،فسجررد أ الغالبيررة
الترتيب األو بسسبة ل ، %34وم ام الثاني بسسبة ل ، %22 4يليه الترتيب الثالث بسسبة ل، %40 0
وم ام الرابر بسسبة ل ، %42 8يليه غيرر للرك بسسربة ل ، %2 0وأهيرراً الترتيرب الخرامس بسسربة ل ، %0 4الشرك الترالي يبري
ههه السسب:
Series1
31
22.1

17.7
12.4

9.7

7.1
الثاني

األول

الرابع

الثالث

غير ذلك

الخامس

شك رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة على حسب ترتيب المراهق بين اخوته.

 -1المستوى الدراسي العام للمراهق:
جدول رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي العام للمراهق.

المستوى
ضعيف
متوسط
ممتاز
المجمو

النسبة
5.3
48.2
46.5
100

التكرار
12
109
105
226

الجدو أعراله عبرار عر السسرب والتكررارا لتوزيرر أفرراد العيسرة علرى لسرب المسرتويا الدراسرية للمراهرم فسجرد أ الغالبيرة
مستواهم التعليمي متوسط بسسبة ل ، %82 2وم ام ممتاز بسسبة ل ، %82 5وأهيراً المستوى ضعيف بسسربة ل ، %5 3الشرك
التالي يبي ههه السسب:
Series1
48.2

46.5

5.3

ضعيف

متوسط

ممتاز

شك رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة حسب المستوى الدراسي العام للمراهق.

 )1المستوى التعليمي للوالد/ة:
جدول رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي للوالد/ة.
المستوى
ال ي رأ وال يكتب
تعليم ابتدائي
تعليم متوسط
تعليم اانوي
تعليم جامعي فأعلى
المجمو

النسبة
2.2
11.9
8.4
29.2
48.2
100

التكرار
5
27
19
66
109
226

الجرردو أعرراله عبررار ع ر السسررب والتكرررارا لتوزيررر أف رراد العيسررة علررى لسررب المسررتوى التعليمرري للوالرردي فسجررد أ الغالبيررة
مستواهم التعليمي جامعي فأعلي بسسبة ل %82 2وم ارم التعلريم الثرانوي بسسربة ل %22 2يليره تعلريم ابتردائي بسسربة ل%44 2
وم ام تعليم متوسط بسسبة بلغت ل ، %2 8وأهيراً ال ي رأ وال يكتب بسسبة بلغت ل ، %2 2الشك التالي يبي ههه السسب:
Series1
48.2
29.2
11.9
2.2
ال يقرأ وال يكتب

تعليم ابتدائي

8.4
تعليم ثانوي

تعليم متوسط

تعليم جامعي فأعلى

شك رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي للوالد/ة.

 -1الوضع االقتصادي لألسرة:
جدول رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة على حسب الوضع االقتصادي لألسرة.

الوضع

التكرار

النسبة

ضعيف

3

1.3

متوسط

185

81.9

مرتير

38

16.8

المجمو

226

100

يبرري الجرردو أعرراله أ أغلررب أفررراد العيسررة أوضرراعهم االقتةررادية متوس ر ة بسسرربة ل ، %24 2وم ر اررم مرتيعرري الررده بسسرربة
ل ، %42 2بيسما بلغت نسبة ضعييي الده ل ، %4 3الشك التالي يبي ههه السسب:

Series1
81.9

16.8
1.3
ضعيف

مرتفع

متوسط

شك رقم ( )1-1توزيع أفراد العينة على حسب الوضع االقتصادي لألسرة.

 .1.1محاور الدراسة.
النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
نص السؤال األول على "ما هي أهم مشكالت المراهق مع أفراد أسرته من وجهة نظر الوالدين؟".
لإلجابررة علررى السررؤا األو تررم اسررتخدام المتوسر ا الظسررابية واالنظرافررا المعياريررة لعبررارا المظررور األو " أهررم مشرركال
المراهم مر افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي " كما يوضح الجدو التالي:
جدول ( ) 1-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات أهم مشكالت المراهق مع افراد أسرته
من وجهة نظر الوالدين.
االنحراف

الوزن

درجة

المعياري

النسبي

الموافقة

يتشاجر مر أسرته كثيرا وبشك مستمر

2.03

0.95

67.7

متوس ة

0

يتظاور مر والديه بةو مرتير

2.34

0.92

78.0

كبير

3

يسيرد بسيسه لوقت لوي

2.49

0.84

83.0

كبير

4

2.16

0.95

72.0

متوس ة

5

يستخدم ال و في التعام مر إهوته

2.23

0.94

74.3

متوس ة

8

يثور ويغضب ألتيه األسباب

2.44

0.88

81.3

كبير

2

2.16

0.93

72.0

متوس ة

2

1.53

0.84

51.0

ضعيية

2

2.17

0.91

72.4

متوسطة

العبارة

يرف

المتوسط

مشاركة افراد اسرته في لاجاته

دائما ما يتوعد اهوته باالنت ام عسد لدو أي هال
يخرو م المسز مباشر لمجرد لدو اي مشكلة

معهم

المجمو

الترتيب

الجدو أعاله عبار ع المتوس ا الظسابية واالنظرافا المعيارية إلجابا أفراد العيسة على أهم مشكال المراهم
مر افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي فسجد أ المتوسط العام بلغ ل2 40م  3بانظرا

معياري ل0 24

والمتوس ا ت رر برداه اليئرة الثانيرة لمعيرار ليكرر الثالاري ل 4 20إلرى  2 33والتري تعسري أ أفرراد العيسرة مرواف ي
بدرجة متوس ة على مظور" أهم مشكال المراهم مر افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي "
وبسا على المتوس ا الظسرابية واالنظرافرا المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا تسازليرا ً ابتردا ً مر العبرار لا المتوسرط
األكبر وانتها بالعبار لا المتوسرط األصرغر فسجرد أ العبرار ليسيررد بسيسره لوقرت لوير

بمتوسرط بلرغ ل 2 82ودرجرة مواف رة

كبير  ،وم ام العبار ليثور ويغضب ألتيه األسباب بمتوسط بلغ ل 2 88ودرجة مواف ة كبير  ،تليها العبار ليتظراور مرر والديره
بةو مرتير بمتوسط بلغ ل 2 38ودرجة مواف ة كبيرر  ،ومر ارم العبرار ليسرتخدم ال رو فري التعامر مرر إهوتره بمتوسرط بلرغ
ل 2 23ودرجة مواف ة متوسر ة ،تليهرا العبرار ليررف

مشراركة افرراد اسررته فري لاجاتره بمتوسرط بلرغ ل 2 42ودرجرة مواف رة

متوس ة ،وم ام العبار لدائما ما يتوعد اهوته باالنت ام عسد لدو أي هال

معهم بمتوسط بلغ ل ، 2 42تليها العبار ليتشراجر

مررر أسرررته كثيرررا وبشررك مسررتمر بمتوسررط بلررغ ل 2 03واهيررراً العبررار ليخرررو مر المسررز مباشررر لمجرررد لرردو اي مشرركلة
بمتوسط بلغ ل 4 53ودرجة مواف ة ضعيية
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
نص السؤال الثاني على "ما هي المشكالت النفسية التي تواجه المراهقين من وجهة نظر الوالدين؟"
لإلجابة على السؤا الثاني تم اسرتخدام المتوسر ا الظسرابية واالنظرافرا المعياريرة لعبرارا المظرور الثراني" المشركال السيسرية
التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي " كما يوضح الجدو التالي:
جدول ( ) 2-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور المشكالت النفسية التي تواجه
المراهقين من وجهة نظر الوالدين.
العبارة
يشعر بالضيم والتوتر وال لم داه المسز

المتوسط االنحراف المعياري الزون النسبي درجة الموافقة الترتيب
2.09

0.91

69.67

متوس ة

3

2.34

0.87

78.00

كبير

2

ليس لديه الجرأ الكافية في الظديث مر اآلهري

1.95

0.92

65.00

متوس ة

5

يعاني م صعوبة التركيز واالنتباه

1.70

0.87

56.67

متوس ة

7

يشعر باستمرار بعدم الرالة السيسية

1.92

0.89

64.00

متوس ة

6

يعاني م سرعة االنيعا والغضب

2.43

0.85

81.00

كبير

1

يتجاه الكثير م المواقف نتيجة الخج

2.01

0.91

67.00

متوس ة

4

1.48

0.79

49.33

متوس ة

8

يخا

م انت اد االهري له

يشعر بالخو

عسد الظديث مر افراد اسرته
المجمو

1.99

0.88

66.33

متوسطة

الجدو أعاله عب ار ع المتوس ا الظسابية واالنظرافا المعياريرة إلجابرا أفرراد العيسرة علرى عبرارا المشركال
السيسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي ،

فسجررد أ المتوسررط العررام بلررغ ل 4 22م ر  3بررانظرا

معيرراري ل 0 22والمتوسر ا ت ررر بررداه اليئررة الثانيررة لمعيررار

ليكر الثالاي ل 4 20إلى  2 33والتي تعسي أ أفراد العيسة مواف ي بدرجرة متوسر ة علرى عبرارا مظرور " المشركال السيسرية
التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي "
وبسا على المتوس ا الظسرابية واالنظرافرا المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا تسازليرا ً ابتردا ً مر العبرار لا المتوسرط
األكبر وانتها بالعبار لا المتوسط األصغر فسجد أ العبار ليعاني م سرعة االنيعا والغضب بمتوسرط بلرغ ل 2 83ودرجرة
مواف ررة كبيررر  ،ومر اررم العبررار ليخررا
بالضيم والتوتر وال لم داه المسز
نتيجة الخجر

مر انت رراد االهررري له بمتوسررط بلررغ ل 2 38ودرجررة مواف ررة كبيررر  ،تليهررا العبررار ليشررعر
بمتوسط بلغ ل 2 02ودرجة مواف ة متوس ة ،وم ام العبرار ليتجاهر الكثيرر مر المواقرف

بمتوسرط بلرغ ل 2 04ودرجرة مواف رة متوسر ة ،تليهرا العبرار للريس لديره الجررأ الكافيرة فري الظرديث مرر اآلهرري

بمتوسط بلغ ل 4 25ودرجة مواف ة متوس ة ،وم ام ليشعر باستمرار بعدم الرالة السيسية بمتوسرط بلرغ ل 4 22ودرجرة مواف رة
متوس ة ،وم ارم العبرار ليعراني مر صرعوبة التركيرز واالنتبراه بمتوسرط بلرغ ل 4 00ودرجرة مواف رة متوسر ة ،واهيرراً العبرار
ليشعر بالخو

عسد الظديث مر افراد أسرته بمتوسط بلغ ل 4 82ودرجة مواف ة متوس ة

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
نص السؤال الثالث على "ما هي المشكالت االجتماعية التي تواجه المراهقين من وجهة نظر الوالدين؟"
لإلجابة على هها السؤا تم استخدام المتوس ا الظسرابية واالنظرافرا المعياريرة لعبرارا مظرور "المشركال االجتماعيرة التري
تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي " كما يلي:
جدول ( )2-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور المشكالت االجتماعية التي تواجه
المراهقين من وجهة نظر الوالدين.
االنحراف

الوزن

درجة

المعياري

النسبي

الموافقة

يلجأ للكهب لل هور بةور الئ ة أمام اآلهري

2.14

0.94

71.33

متوس ة

1

تتسم عالقاته مر اآلهري بالتوتر

1.69

0.84

56.33

متوس ة

7

يتجسب المشاركة في األنش ة االجتماعية مر اآلهري

1.92

0.93

64.00

متوس ة

4

تستابه نوبا م ف دا السي ر على نيسه

1.88

0.92

62.67

متوس ة

8

ييت ر للمهارا االجتماعية

2.04

0.92

68.00

متوس ة

2

عسدما يغضب يتلي بكالم غير الئم

1.95

0.95

65.00

متوس ة

3

يسدفر للمشاجرا بدو سبب

1.76

0.91

58.67

متوس ة

6

يتلف الممتلكا العامة والخاصة لألهري

1.31

0.67

43.67

ضعيية

9

يبرر أه ائه بالكهب على اآلهري

1.92

0.93

64

متوس ة

5

1.85

0.89

61.52

متوسطة

العبارة

المجمو

المتوسط

الترتيب

الجدو أعاله عبار ع المتوس ا الظسابية واالنظرافا المعياريرة إلجابرا أفرراد العيسرة علرى عبرارا المشركال
االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن رر الوالردي  ،فسجرد أ المتوسرط العرام بلرغ ل4 25مر  3برانظرا

معيراري ل0 22

والمتوس ا ت ر بداه اليئة الثانية لمعيار ليكر الثالاي ل 4 20إلى  2 33والتي تعسي أ أفراد العيسة مواف ي بدرجرة متوسر ة
على ف را مظور" المشكال االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي "
وبسا على المتوس ا الظسرابية واالنظرافرا المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا تسازليرا ً ابتردا ً مر العبرار لا المتوسرط
األكبر وانتهرا بالعبرار لا المتوسرط األصرغر فسجرد أ العبرار ليلجرأ للكرهب لل هرور بةرور الئ رة أمرام اآلهرري

بمتوسرط بلرغ

ل 2 48ودرجة مواف ة متوس ة ،وم ام العبار لييت ر للمهارا االجتماعية بمتوسط بلغ ل 2 08ودرجة مواف ة متوس ة ،تليها
العبار لعسدما يغضب يتلي بكالم غير الئم بمتوسط بلغ ل 4 25ودرجة مواف ة متوس ة ،وم ام العبار ليتجسب المشراركة فري
األنش ر ة االجتماعيررة مررر اآلهررري
االهري

بمتوسررط بلررغ ل 4 22ودرجررة مواف ررة متوس ر ة ،تليهررا العبررار ليب ررر أه ائرره بالكررهب علررى

بمتوسط بلرغ ل 4 22ودرجرة مواف رة متوسر ة ،ومر ارم ليسردفر للمشراجرا بردو سربب بمتوسرط بلرغ ل 4 02ودرجرة

مواف ة متوس ة ،ام العبار لتتسم عالقاته مر اآلهري بالتوتر بمتوسط بلغ ل 4 22ودرجة مواف ة متوس ة ،تليهرا العبرار لتستابره
نوبررا مر ف رردا السرري ر علررى نيسرره بمتوسررط بلررغ ل 4 22ودرجررة مواف ررة متوسر ة ،وأهيررراً العبررار ليتلررف الممتلكررا العامررة
والخاصة لألهري

بمتوسط بلغ ل 4 34ودرجة مواف ة ضعيية

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
نص السؤال الرابع على" ما هي المشكالت الدراسية التي تواجه المراهقين من وجهة نظر الوالدين ؟:
لإلجابة على هها التساؤ تم استخدام المتوس ا الظسابية واالنظرافا المعيارية لعبارا مظور "المشركال الدراسرية التري تواجره
المراه ي م وجهة ن ر الوالدي " كما يلي:

جدول ( )9-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور المشكالت الدراسية التي تواجه
المراهقين من وجهة نظر الوالدين.
العبارة

المتوسط االنحراف المعياري الوزن النسبي درجة الموافقة الترتيب

يههب متأهراً للمدرسة

1.65

0.90

55.0

ضعيية

4

قلي االهتمام بالدروس والواجبا المسزلية

2.15

0.94

71.7

متوس ة

2

كثير الشكوى م زمالئه في الية

1.56

0.80

52.0

ضعيية

6

يتمرد على أساته المدرسة ولوائظها الس امية

1.64

0.84

54.7

ضعيية

5

يشعر بالتوتر السيسي مر اقتراب موعد االمتظانا

2.07

0.93

69.0

متوس ة

3

يعجز ع تس يم وتخةيص وقت للدراسة

2.18

0.92

72.7

متوس ة

1

1.88

0.89

62.50

متوسطة

المجمو

الجدو أعاله عبار ع المتوس ا الظسابية واالنظرافا المعياريرة إلجابرا أفرراد العيسرة علرى عبرارا المشركال
الدراسرية التري تواجره المرراه ي مر وجهرة ن رر الوالردي  ،فسجرد أ المتوسررط العرام بلرغ ل4 22مر  3برانظرا

معيرراري ل0 22

والمتوس ا ت ر بداه اليئة الثانية لمعيار ليكر الثالاي ل 4 20إلى  2 33والتي تعسي أ أفراد العيسة مواف ي بدرجرة متوسر ة
على ف را مظور " المشكال الدراسية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي "
وبسا على المتوس ا الظسرابية واالنظرافرا المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا تسازليرا ً ابتردا ً مر العبرار لا المتوسرط
األكبر وانتها بالعبار لا المتوسط األصغر فسجد أ العبار ليعجز ع تس ريم وتخةريص وقرت للدراسرة بمتوسرط بلرغ ل2 42
ودرجررة مواف ررة متوس ر ة ،وم ر اررم العبررار لقلي ر االهتمررام بالرردروس والواجبررا المسزلية بمتوسررط بلررغ ل 2 45ودرجررة مواف ررة
متوس ة ،تليها العبار ليشعر بالتوتر السيسي مر اقتراب موعد االمتظانا

بمتوسط بلغ ل 2 00ودرجة مواف ة متوس ة ،وم ارم

العبار ليههب متأهراً للمدرسة بمتوسط بلغ ل 4 25ودرجة مواف ة متوس ة ،تليها العبار ليتمرد على أساته المدرسة ولوائظهرا
الس اميرة بمتوسرط بلرغ ل 4 28ودرجرة مواف رة متوسر ة ،ومر ارم لكثيرر الشركوى مر زمالئره فري اليةر

بمتوسرط بلررغ ل4 25

ودرجة مواف ة ضعيية
النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس:
نص السؤال الخامس على" ما هي اآلثار المترتبة على االستقرار األسري من مشكالت مرحلة المراهقة؟
لإلجابة على هها التساؤ تم استخدام المتوس ا الظسابية واالنظرافا المعيارية لعبارا مظور "االاار المترتبة علرى االسرت رار
األسري م مشكال مرللة المراه ة" كما يلي:

جدول ( )20-1المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على عبارات محور االثار المترتبة على االستقرار
األسري من مشكالت مرحلة المراهقة.
العبارة
يتواص ابسي  /ابستي معي تواصالً فاعالً
يجد إبسي  /إبستي صرعوبة فري التعبيرر معري عمرا يردور فري
رأسه
ي هررر الضرريم والضررجر علررى إبسرري /إبسترري أاسررا لررديثي

االنحراف

الوزن

درجة

المعياري

النسبي

الموافقة

2.29

0.88

76.3

متوس ة

5

2.02

0.92

67.3

متوس ة

8

1.98

0.97

66.0

متوس ة

9

المتوسط

الترتيب

معهم
يرى إبسي  /إبستي أ تواصلسا معاً مضيعة للوقت

1.89

0.90

63.0

متوس ة

44

يشعر إبسي  /إبستي بعدم األما داه األسر

1.46

0.77

48.7

ضعيية

42

2.50

0.80

83.3

كبير

2

2.79

0.58

93.0

كبير

4

2.50

0.82

83.3

كبير

3

2.24

0.88

74.7

متوس ة

0

1.96

0.93

65.3

متوس ة

40

يتهمر إبسي  /إبستي عسد ت ديم السةح واإلرشاد له

2.31

0.89

77.0

متوس ة

8

يتجسب إبسي  /إبستي الظديث معي ع مشاكله الخاصة

2.26

0.91

75.3

متوس ة

2

2.18

0.85

72.78

متوسطة

يؤار استخدام إبسي  /إبستي الهواتف الهكية علرى اسرت رارنا
األسري
تساعد الجلسا العائليرة مرر إبسري  /إبستري علرى زيراد فهرم
كالً مسا لألهر
يشاركسي إبسي  /إبستي في األنش ة والمساسبا األسرية
يساقشررسي إبسرري  /إبسترري فرري أمررورهم الخاصررة قبرر اتخرررال
ال رار
ال يتبرراد ابسرري  /ابسترري معرري وجهررا الس ررر لظ ر مشرركلة
اسرية

المجمو

الجرردو أعرراله عبررار ع ر المتوس ر ا الظسررابية واالنظرافررا المعياريررة إلجابررا أفررراد العيسررة علررى عبررارا اآلاررار
المترتبررة علررى االسررت رار األسررري مر مشرركال مرللررة المراه ررة ،فسجررد أ المتوسررط العررام بلررغ ل2 42م ر  3برانظرا

معيرراري

ل 0 25والمتوس ا ت ر بداه اليئة الثانية لمعيار ليكر الثالاي ل 4 20إلى  2 33والتي تعسي أ أفراد العيسرة مرواف ي بدرجرة
متوس ة على ف را مظور " اآلاار المترتبة على االست رار األسري م مشكال مرللة المراه ة"
وبسا على المتوس ا الظسرابية واالنظرافرا المعياريرة ترم ترتيرب العبرارا تسازليرا ً ابتردا ً مر العبرار لا المتوسرط
األكبر وانتها بالعبار لا المتوسط األصغر فسجد أ العبار لتساعد الجلسرا العائليرة مرر إبسري  /إبستري علرى زيراد فهرم كرالً مسرا
لألهر بمتوسط بلغ ل 2 02ودرجة مواف رة كبيرر  ،ومر ارم العبرار ليرؤار اسرتخدام إبسري  /إبستري الهواترف الهكيرة علرى اسرت رارنا
األسري بمتوسط بلغ ل 2 50ودرجة مواف ة كبير ،
تليها العبار ليشاركسي إبسي  /إبستري فري األنشر ة والمساسربا األسررية بمتوسرط بلرغ ل 2 50ودرجرة مواف رة كبيرر ،
وم ام العبار ليتهمر إبسي  /إبستري عسرد ت رديم السةرح واإلرشراد لره بمتوسرط بلرغ ل 2 34ودرجرة مواف رة متوسر ة ،تليهرا العبرار
ليتواص ابسي  /ابستي معي تواصالً فاعالً بمتوسط بلرغ ل 2 22ودرجرة مواف رة متوسر ة ،ومر ارم ليتجسرب إبسري  /إبستري الظرديث
معي ع مشاكله الخاصة بمتوسط بلغ ل 2 22ودرجة مواف ة متوس ة ،تليها العبار ليساقشسي إبسي  /إبستري فري أمرورهم الخاصرة
قب اتخال ال رار بمتوسط بلغ ل 2 28ودرجة مواف ة متوس ة ،وم ام العبرار ليجرد إبسري  /إبستري صرعوبة فري التعبيرر معري عمرا
يدور في رأسه بمتوسرط بلرغ ل 2 02ودرجرة مواف رة متوسر ة ،ومر ارم لي هرر الضريم والضرجر علرى إبسري /إبستري أاسرا لرديثي
معهرم بمتوسررط بلرغ ل 4 22ودرجررة مواف رة متوسر ة ،ومر ارم العبررار لال يتبراد ابسرري  /ابسترري معري وجهررا الس رر لظر مشرركلة
اسرية بمتوسط بلغ ل 4 22ودرجة مواف ة متوس ة ،تليها العبار ليرى إبسي  /إبستي أ تواصلسا معا ً مضيعة للوقت بمتوسط بلرغ

ل 4 22ودرجررة مواف ررة متوسر ة ،وأهيررراً العبررار ليشررعر إبسرري /إبسترري بعرردم األمررا داهر األسررر بمتوسررط بلررغ ل 4 82ودرجررة
مواف ة ضعيية
 .1.1الفروق بين المتغيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة.
للتعر

على داللة اليروم في استجابا أفراد العيسة في معرفة ما إلا كا لت سيما ههه المتغيرا أار فري اإلجابرة علرى األسرئلة،

وإلى أي مدى يكو االهتال

فيما بيسها في هيارا اإلجابة ،تم استخدام ك م اهتبار تظلي التباي األلادي  ANOVAوالرهي

استخدم مر المتغيرا التي تس سم إلى اال مجموعا فأكثر مث لترتيب المراهم بي اهوتره ،المسرتوى الدراسري العرام للمراهرم،
المستوى التعليمي للوالد ، /الوضر االقتةادي لألسر  ،واهتبار ل tللعيستي المست لتي  Independent sample t-testتستخدم
للمتغيرا التي تس سم فيما بيسها إلى مجموعتي ف ط مث لالسوع للكر/أنثى كما يبي الجدو التالي:
جدول رقم ( )22-1الفروق بين المتغيرات الشخصية في محاور أداة الدراسة

المتغيرات
الشخصية

المشكالت النفسية

المشكالت

أهم مشكالت المراهق

التي تواجه

االجتماعية التي

مع افراد أسرته من

المراهقين من

تواجه المراهقين

وجهة نظر الوالدين.

وجهة نظر

من وجهة نظر

الوالدين

الوالدين

المشكالت الدراسية

االثار المترتبة على

التي تواجه المراهقين

االستقرار االسري

من وجهة نظر

من مشكالت مرحلة

الوالدين

المراهقة

االهتبار

T

الداللة

T

الداللة

T

الداللة

T

الداللة

T

الداللة

النو

1.277

.775

-.513

.720

1.558

.340

1.760

.935

1.857

.130

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

.029

2.550

.522

.841

.150

1.641

.451

.947

.200

1.472

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

.000

11.613

.001

7.714

.000

9.080

.000

17.860

.093

2.396

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

ترتيب
المراهق
المستوى
الدراسي
المستوى
التعليمي

.013

3.246

.735

.501

.239

1.388

.178

1.592

.075

2.159

للوالد/ة
الوضع
االقتصادي

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

الداللة

F

.300

1.210

.076

2.603

.884

.123

.855

.156

.443

.818

لألسرة

بيسررت نتررائ الجرردو أعرراله أ هسررال فروقرا ً لا داللررة إلةررائية برري متوسر ا ترتيررب المررراه ي عسررد مظررور لأهررم مشرركال
المراهم مر افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي

عسد مستوى داللة إلةائية ل0 05

وبيست نتيجة أعاله أ هسال فروم لا داللة إلةائية بي المستويا الدراسية عسد المظاور لالمشكال الدراسية التري تواجره
المراه ي م وجهة ن ر الوالدي  ،المشكال االجتماعية التي تواجره المرراه ي مر وجهرة ن رر الوالردي  ،المشركال السيسرية
التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي  ،أهم مشكال المراهم مر افرراد أسررته مر وجهرة ن رر الوالردي

عسرد مسرتوى

داللة الةائي ل0 05

 .1النتائج والتوصيات
 .2.1النتائج.
توصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -4أظهر الستائ أ أغلب أفراد العيسة مر الرهكور بسسربة ل ، %52 8وأغلرب افرراد العيسرة تررتيبهم األو بري أهروتهم بسسربة
ل ، %34والمستوى الدراسي العام للمراه ي هو متوسط بسسبة ل، %82 2
والمستوى التعليمي للوالدي لتعليم جامعي فأعلى بسسبة ل ، %82 2وبيست الستائ ا الوضرر االقتةرادي لألسرر متوسرط
بسسبة ل%24 2
 -2أظهر الستائ أ أهم مشكال المراهم مر افراد أسرته م وجهة ن ر الوالردي جرا
لسررابي بلررغ ل 2 40وانظرررا

بدرجرة متوسر ة ،وللرك بمتوسرط

معيرراري ل 0 24وتمثلررت أهررم هررهه المشرركال فرري أ المراهررم يسيرررد بسيسرره لوقررت لوير ،

ويثور ويغضب ألتيه األسباب ،ويتظاور مر والديه بةو مرتير ،ويستخدم ال و في التعام مر إهوته ،ويررف
أفراد أسرته في لاجاته ،ودائما ما يتوعد اهوته باالنت رام عسرد لردو أي هرال

مشراركة

معهرم ،ويتشراجر مرر أسررته كثيرراً وبشرك

مستمر ،ويخرو م المسز مباشر لمجرد لدو أي مشكلة
 -3أظهر الستائ أ أهرم المشركال السيسرية التري تواجره المرراه ي مر وجهرة ن رر الوالردي جرا
بمتوسررط لسررابي بلررغ ل 4 22وانظرررا
االنيعا والغضب ،ويخا

بدرجرة متوسر ة ،وللرك

معيرراري ل 0 22وتمثلررت أهررم هررهه المشرركال فرري أ المراهررم يعرراني مر سرررعة

م انت اد اآلهري له

 -8أظهر الستائ أ أهم المشكال االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي جرا
بمتوسط لسابي بلغ ل 4 25وانظرا

بدرجرة متوسر ة ،وللرك

معياري ل 0 22وتمثلرت أهرم هرهه المشركال فري أ المراهرم يلجرأ للكرهب لل هرور

بةور الئ ة أمام اآلهري  ،وييت ر للمهارا االجتماعية ،وعسردما يغضرب يرتلي بكرالم غيرر الئرم ،ويتجسرب المشراركة فري
األنش ة االجتماعية مر اآلهري
 -5أظهر الستائ أ أهم المشكال الدراسية التي تواجه المرراه ي مر وجهرة ن رر الوالردي جرا
بمتوسررط لسررابي بلررغ ل 4 22وانظرررا
وتخةيص وقت للدراسة

بدرجرة متوسر ة ،وللرك

معيرراري ل 0 22وتمثلررت أهررم هررهه المشرركال فرري أ المراهررم يعج رز ع ر تس رريم

 -2أظهر الستائ أ أهم اآلاار المترتبة على االست رار األسري م مشكال مرللة المراه ة جا
بمتوسط لسابي بلغ ل 2 42وانظرا

بدرجة متوسر ة ،وللرك

معياري ل 0 25وتمثلت أهرم هرهه اآلارار فري أ الجلسرا العائليرة مرر إبسري  /إبستري

تساعد على زياد فهم كالً مسا لألهر ،ويؤار استخدام إبسي  /إبستي الهواتف الهكية على است رارنا األسرري ،ويشراركسي إبسري
 /إبستي في األنش ة والمساسبا األسرية ،ويتهمر إبسي  /إبستي عسد ت ديم السةح واإلرشراد لره ،ويتواصر ابسري  /ابستري معري
تواصالً فاعالً ،ويتجسب إبسي  /إبستي الظديث معري عر مشراكله الخاصرة ،ويساقشرسي إبسري  /إبستري فري أمرورهم الخاصرة قبر
اتخال ال رار
 -0أظهر الستائ وجود فروم لا داللة إلةرائية بري متوسر ا ترتيرب المرراه ي عسرد مظرور أهرم مشركال المراهرم مرر
افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي عسد مستوى داللة إلةائية ل0 05
 -2أظهر الستائ وجود فروم لا داللة إلةائية بري المسرتويا الدراسرية عسرد المظراور لالمشركال الدراسرية التري تواجره
المراه ي م وجهة ن ر الوالدي  ،المشكال االجتماعية التي تواجه المراه ي م وجهة ن ر الوالدي  ،المشكال السيسية
الترري تواجرره المررراه ي مر وجهررة ن ررر الوالرردي  ،أهررم مشرركال المراهررم مررر افررراد أسرررته مر وجهررة ن ررر الوالرردي

عسررد

مستوى داللة الةائي ل0 05
 -2أظهر الستائ وجود فروم لا داللة إلةائية بي المستويا التعليمية للوالردي عسرد مظرور لأهرم مشركال المراهرم مرر
افراد أسرته م وجهة ن ر الوالدي

عسد مستوى داللة الةائي ل0 05

 .1.1التوصيات.
في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج يوصي الباحث بما يأتي:
 -4يجب على اآلبا واألمهرا أ يكرو لرديهم المعرفرة والعلرم واليهرم بمشراعر أبسرائهم المرراه ي وأ يأهرهوها بعري االعتبرار
واالهتمام عسد التعام معهم لما لههه المرللة م سما وهةائص مختلية ،وهسا يأتي دور اإلعرالم فري توعيرة األسرر بكر
ما يتعلم بخةائص ههه المرللة في ليا أبسائهم ،والت رم لبرام تتساو ههه المرللة وما يراف ها م تغيرا
 -2ضرور أ تظتوي المساه الدراسية على معلوما كافية ع مرللة المراه رة والمشراك التري تعترضرها لترى يكرو لردى
المراه ي فكر كافيرة عسهرا والتغيررا التري تظرد لهرم ،كرهلك وضرر بررام توعويرة صرظية واجتماعيرة ونيسرية وتعليميرة
مكثية للمراه ي في ه ط التعليم
 -3ضرور توفير الدعم السيسي واالجتماعي والدراسري والمهسري للمرراه ي لمسراعدتهم علرى تيهرم مت لبرا السمرو فري مرللرة
المراه ة
 -8ضرررور تزويررد المرردارس بكرروادر مر األهةررائيي االجتمرراعيي والسيسرريي لدراسررة مشرركال المررراه ي ومسرراعدتهم علررى
مواجهتها
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بالمشكال الدراسية
 -2ضرور توسير هبرا المراهم ومعارفه االجتماعية وإكسابه بع

العادا والت اليد السليمة السائد في المجتمر

 -0توجيرره اآلبررا واألمهررا للمزيررد مر الرعايررة واالهتمررام بتهيئررة الجررو األسررري المساسررب لتسشررئة األبسررا تسشررئة سررليمة وإشررباع
التياجاتهم
 -2على اآلبا واألمها ترل الظرية للمراهم في اهتيار أصدقائه مر توجيهه إلى لس اهتيارهم والتأكرد مر سرالمة المعرايير
السلوكية في مجموعة األصدقا التي يسضم اليها
 -2ضرررور أ تتبررر األسررر األسرراليب الةررظيظة فرري تسشررئة األبسررا المررراه ي وأ تتجسررب األسرراليب الترري تعرضررهم لألزمررا
االنيعالية ومواقف الةراع واإللبال ،كالتخويف والس د والتيرقة في المعاملة بي األبسرا  ،أو ن رد األبسرا وإظهرارهم بم هرر
السخرية والعجز أمام اآلهري
 -40ضرور أ يتجسب اآلبا واألمها مواقف السزاع والمشاجرا فيما بيسهم ،أل للك يسعكس علرى األبسرا المرراه ي بي ردهم
الشررعور برراألم  ،ولتررى يسمررو األبسررا السمررو السررليم الخررالي م ر االضر رابا السيسررية والترروزع واالن سررام فرري والئهررم أللررد
الوالدي نتيجة لههه االهتالفا

 .1.1الدراسات المقترحة.
 -4ال يام بدراسا مست بلية تتساو الظاجا السيسية واالجتماعية والدراسية لدى المراه ي
 -2ال يام بدراسا متعم ة لبع

المشكال التي تواجه المراه ي وعالقتها باالست رار األسري بكافة مرد ومسرالم المملكرة

العربية السعودية
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المشرركال األسرررية ،المشرركال الجسررمية والجسسررية ،المشرركال السيسررية ،المشرركال التعليميررة ،المشرركال االجتماعيررة،
المشكال السلوكية ،المشكال االقتةادية – ك على لده
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