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 مقدمة:

مٌتا، صؽٌرا وكرمه حٌا وقات، ومٌزه على سابر المخلو اإلنسانلقد خلق هللا تعالى      

هبه عقبل ووأسمعه وأنطقه وخلقه  أحسنذلك أن  ٌا، فكان من تكرٌمهوقوكبٌرا، ضعٌفا و

جه ووكفل حاجاته وقه وحفظ حقواصها، وخوٌعرؾ منافعها واعٌا ٌفرق به بٌن األشٌاء و

(.نونحن له عابدوحسن من هللا صبؽة من أوصبؽة هللا )سلوكاته وؼرابزه صٌانة لفطرته،
1

 

نظٌره، كان لزاما ون مثٌله الخافٌة عوسرٌرته هذه المعقدة وفً خلقته  اإلنسانلما كان و

مرحلة وأهم ما ٌنبؽً العناٌة به هودراسته، والحال هذه أن ٌجتهد محٌطه فً فهمه و

 إٌجابا فً حٌاته.وخطٌرة تإثر سلبا أوالمراهقة باعتبارها مرحلة صعبة 

جٌها فبة المربٌن: وتوتدخبل ودراسة وا بهذه المرحلة: فهما ومن هإالء الذٌن ٌجب أن ٌعتنو

ا والمعرفٌة، حتى ٌتمكنواجب علٌهم التعرؾ على خصابصها النمابٌة ومدرسٌن، إذ واء لٌوأ

 الطرق المناسبة القادرة على حسن التعامل مع فباتها.ومن اختٌار األسالٌب 

التؤطٌر فً مجال معقد تتجاذبه وباعتبارنا أصحاب قضٌة، مقبلٌن على تحمل مهمة التربٌة و

م أكثرها إلى إفساد المتعلم خبلل هذه المرحلة الحرجة وجهات مختلفة ٌروأطراؾ شتى بت

ن أكثر من ومع فبة من هذا الصنؾ، نعتقد أننا معنٌوكؤساتذة للتربٌة اإلسبلمٌة والحساسة، و

ن وشاملة، نكوكها دراسة علمٌة تدخلٌة معمقة ون بالمشاركة فً دراسة سلوملزموؼٌرنا 

ك هذه الفبة حتى وة ٌساعدنا فً ذلك فهمنا لسلجٌهٌوتوبها قادرٌن على بناء برامج إرشادٌة 

متطلبات النجاح فٌها، باإلضافة ومطالبها للتكٌؾ السلٌم مع حٌاتهم المدرسٌة ونلبً حاجاتها 

بناء شخصٌتهم المتكاملة، ٌدفعنا فً ذلك وجٌه مسارهم النمابً وإلى مساهمتنا الفاعلة فً ت

رٌة وادها على محوٌن التً تنص بعض مولتكاوطنً للتربٌة والتزامنا بتقرٌرات المٌثاق ال

الطالب المراهق فً العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة،
2

حسن معرفته  -من حقوقهووه -وٌفرض هذا 

 كفاٌات مادة التربٌة اإلسبلمٌة القٌمٌة بامتٌاز.وباعتبارها مدخبل ناجحا لتحقق أهداؾ 
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 إشكالٌة البحث:

كانت واالكتساب عند المراهق وسٌر التعلمات و لما كان للمراهقة تؤثٌر كبٌر على نماءو

متؽٌراتها باعتبارها ظاهرة تحتاج إلى وشامبل لكل أبعادها فهما دقٌقا مجاال حساسا ٌتطلب 

 على رأسها ما ٌلً: اإلشكالٌاتعة من واإلجابة على مجم

 ؟ما هً أهم خصابص المراهقة 

 ؟قه الخصابص فً فهم مشكبلت المراهظٌؾ هذوما السبٌل إلى ت 

 ؟االكتسابودٌة التعلم وت على مرد ما مدى تؤثٌر هذه المشكبل 

 ؟نصطحبهوجهه وكٌؾ ن 

 ؟إسبلمً فً التعامل مع هذه الفبة هل من منهجو 

 منهج البحث:

صفً التقرٌري، مستعٌنٌن فً وإجابة عن هذه اإلشكالٌات اعتمدنا منهج االستكشاؾ ال    

م ثل فبة من المراهقٌن بتسا ثم باستبٌانات مٌدانٌةاب، وهادٌا إلى الصوفقا وذلك باهلل تعالى م

ٌات مختلفة، وإناثا فً مستورا وي ذكوا بالتساوزعوتحدٌد، ت ون سابق انتقاء أود اختٌارهم

مدى وممٌزاتها وكما اعتمدنا منهج التحلٌل بؽٌة تشخٌص المرحلة بدقة لمعرفة خصابصها 

 تؤثٌرها على التعلم.

 تصمٌم البحث: 

 التالً: على الشكلالبحث تم تصمٌم  قدو

 مقدمة:

 خصائصهاومها والمراهقة مفه :لوالفصل األ

 تمهٌد:

 ع المراهقةوضول: اإلطار النظري لموالمبحث األ

 المراهقة مومفهـ 1

 ٌةوأ. الداللة اللؽ

 جٌةولوب. الداللة السٌك
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 غوالبلوج. الفرق بٌن المراهقة 

 ر اإلسبلمًوالمراهقة حسب المنظ د.

 لزمنً لفترة المراهقةه. التحدٌد ا

 نظرٌات فً تفسٌر المراهقة:ـ 1

 ٌةوالنظرٌة العضأـ 

 ب. النظرٌة الثقافٌة

 ج. التحلٌل النفسً

 المعرفً عند بٌاجً والنم د.

 عند المراهقٌن والمبحث الثانً: خصابص تؽٌرات النم

 الجسمً والنمأ ـ 

 العقلً والنمب ـ 

 االنفعالً والنمت ـ 

 الجنسً والنمث ـ 

 االجتماعً والنمج ـ 

 األخبلقًوالدٌنً  والنم ح ـ

 : المشاكل الشائعة عند المراهقٌنالفصل الثانً

 ى الصحً النفسًوالمستأ ـ 

 ى االجتماعًوالمستب ـ 

 ى االقتصاديوالمستت ـ 

 ى الدٌنًوالمستث ـ 

 ى الجنسًوالمستج ـ 

 ى الدراسًوالمستح ـ 

 المراهقة : المنهج اإلسالمً فً التعامل مع مرحلةالفصل الثالث

 جه هلل تعالىوإسبلم الأ ـ 

 الكرامة اإلنسانٌةوالحرٌة ب ـ 
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 ؾوامل الخوتحرٌر شخصٌة المسلم من عت ـ 

 الصحة النفسٌةث ـ 

 الصحة الجسمٌةج ـ 

 اجهة مشاكل المراهقةواإلجراءات العملٌة لمح ـ 

 خصائصهامفهومها و ،: المراهقةلوالفصل األ

 :دتمهي

، تتحدد خبللها سمات تدرٌجٌةورة نمابٌة مستمرة والدته لصٌروٌتعرض اإلنسان منذ      

الخصابص مرتكزا أساسٌا ٌمكن من خبلله وتشكل هذه السمات و، هوخصابص ممٌزة لنمو

ذلك و ،اقع ٌستحٌل أن نفصل بٌنهاوالوإن كان الطبع ولى مراحل متعددة ه إوأن نقسم نم

رحلة ٌمر بها اإلنسان أهم موقة أخطر أنه تبقى مرحلة المراه إالّ  ،فً بعضلتداخل بعضها 

إلى بالػ ناضج قد ل خبللها الفرد من طفل ؼٌر كامل وذلك ألنها فترة ٌتحوالمعاصر، 

انب شخصٌتهورات فً جمٌع جوتطوتعرض لتؽٌرات 
3

.كما أن هذه المرحلة تتؤثر *

 تإثر فً المراحل التالٌة لها.وبالمراحل السابقة لها 

 ؟عند المراهقٌن وخصابص تؽٌرات النمما هً و ؟فما هً المراهقة

 ع المراهقة.وضواإلطار النظري لم :لوالمبحث األ

 :م المراهقةو_مفه1

الجهل والحمق وسفه ٌة للداللة على الوترد مادة ر.ه.ق فً المعاجم اللؽ  :ٌةوأ_ الداللة اللغ

الظلموب الشر وركو
4

إذا  :اهقمرو، ٌقال راهق الؽبلم فهاالقترابووكما تؤتً بمعنى الدن *

قارب االحتبلم
5

علٌه فلفظة المراهقة ترجع إلى و ،أي أشرؾ على سن القدرة اإلنجاب *

جهل. ولٌس من رهق بمعنى سفه و( الذي ٌعنً االقتراب من الشًء الفعل العربً )راهق

الفرنسٌة التً ترادؾ كلمة المراهقة فهً مشتقة من الفعل  adolescenceأما كلمة 

العقلً والجنسً والنضج الجسمً  وٌعنً التدرج نح الذي adolescerre البلتٌنً

 االنفعالً.و

لة إلى سن ودناؾ أن المراهقة )مرحلة انتقال من الطفوٌرى ك :جٌةولوالداللة السٌك_ب

الرشد(
6

له إنها )مرحلة تمتد من النضج الجسمً إلى العمر الذي وك بقوٌحددها هٌرلو *
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اجتماعٌة وجٌة فً بداٌتها ولوفهً عملٌة بٌلٌه عو ،ٌتحقق فٌه االستقبلل عن سلطة الكبار

فً نهاٌتها(
7

 

 ولة أواكتمال الرجولة والطفسط وبٌنما ٌعرفها مصطفى زٌدان بؤنها )مرحلة العمر التً تت

جه عام فإن فترة وبوغ الجنسً وة البلتحتسب بداٌتها ببداٌوالجسمً  و، بمعنى النمثةوناأل

حدة تمثل فترة االنتقال وهً مرحلة موي والثانودي تقابل مرحلتً التعلٌم اإلعداالمراهقة 

ثة(واألن ولة أولة إلى الرجومن الطف
8

* 

 ،سن الرشدولة ومعٌنة تقع بٌن سن الطف ونم زي بؤنها )مرحلةور أحمد أوٌعرفها الدكتو

أي  ،اجتماعٌاوانفعالٌا وعقلٌا وناضج جسمٌا  ؼٌر وهول فٌه الناشا ر نهابً ٌنتقوفهً ط

بدئ  وإلى فرد إنسانً متدرج نح ،تكالٌة على الؽٌراالوته االعتماد ضح سماور أومن ط

االكتفاء بالذات(ولة االستقبلل ومحاو، النضج
9

*. 

 la) غوٌخطا البعض حٌن ٌستخدم مصطلح البل :غوالبلو_ الفرق بٌن المراهقة ج

pubereté)    واحً النموقتصر على ناحٌة من نغ ٌوذلك ألن البلو ،كمرادؾ للمراهقة 

ذلك عن والٌقظة الجنسٌة لدى الفرد  وٌشكل المٌبلد الجنسً أ وإذ ه ،ً الناحٌة الجنسٌةهو

 اكتساب معالم جنسٌة جدٌدة.وطرٌق نضج الؽدد التناسلٌة 

( ٌشٌر فً اللؽة الفرنسٌة إلى هذا الجانب   (Pubertéغوي لكلمة البلولعل االشتقاق اللؽو

كما أن  وغ،عتبر أحد معالم فترة البلٌ وهو poil الشعر وهpubes فؤصل كلمة  ،يوالعض

ثبلث  وقد ال تستؽرق أكثر من سنتٌن أ وى مرحلة قصٌرة،غ ال تشكل سومرحلة البل

 ،اتوسن

نصؾ و 11و 11عند الفتٌان ما بٌن و 11و 11غ عند معظم الفتٌات ما بٌن وإذ معدل البل

تقرٌبا
10

*. 

غ ٌستعمل فً والبلولمراهقة إن دقة المصطلحات العلمٌة تجعلنا نجد أن كبل من مصطلحً ا

غ تستخدم ولفظة البلوفلفظة المراهقة تستخدم فً مجال علم النفس  ،مجال تخصصً معٌن

 الطب.وجٌال ولوفً مجال الفٌزٌ

 :ر اإلسالمًود_ المراهقة حسب المنظ
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ال عن صحابته وسلم ومصطلح المراهقة لم ٌرد استعماله فً أحادٌث النبً صلى هللا علٌه 

ذلك لما ٌكتنؾ هذا اللفظ من اإلٌحاءات و ،متقدمٌن من علماء المسلمٌنعند الال و

 الزٌادة.والطؽٌان والطٌش والت السلبٌة فالرهق ٌطلق على السفه والحمو

اإلرهاق أن تحمل اإلنسان على ما ال ٌطٌقو
11

له تعالى )سؤرهقه وفً القرآن الكرٌم قو *

دا(وصع
12

 أي أكلفه عذابا شاقا. *

فتصؾ شخصا بؤنه مراهق فً  ،ق تضفً معنى سلبٌا لهذه المرحلةكما أن كلمة مراه

 ؼه سن الرشد.وكه رؼم بلوسل

 :رٌن ربٌسٌٌنود المرحلة إذ أنها تنقسم إلى طوجوإن عدم استعمال اللفظ ال ٌدل على عدم 

إذا بلػ األطفال منكم الحلم .....(وله تعالى )ومنه قو :ر الحلمو_ ط1
13

ر وٌشمل هذا الطو *

 سنة.11الً وٌنتهً فً حوغ الجنسً وكمال التؽٌرات الجسمٌة المرتبطة بالبلإوبداٌة 

له تعالى )فلما بلػ معه السعً....(ومنه قو :غ السعًور بلو_ ط2
14

ٌبدأ من اكتمال و 

صؾ القرآنً ور بالوفً تسمٌة هذا الطوسنة  18التؽٌرات الجسمٌة إلى سن الرشد الحقٌقً 

ر دنٌاه كسبا لعٌشه إذا لم ٌشؤ وى إمكان سعً الشباب فً أمغ السعً ( ٌحمل معنوالبدٌع ) بل

 ي التؤهٌلً.وافق مرحلة الثانوذلك ألنه ٌوإكمال تعلٌمه 

قصرا بحسب وال وتختلؾ المدة الزمنٌة لفترة المراهقة ط :هـ_ التحدٌد لفترة المراهقة

 فٌة للمجتمع.الثقاوامل االجتماعٌة وبحسب العوجٌة للفرد ولوالفزٌوجٌة ولوامل البٌوالع

ذلك نظرا وٌلة ون فترة ؼٌر طوفمرحلة المراهقة مثبل فً المجتمعات الزراعٌة البسٌطة تك

ذلك بخبلؾ ما وسرعة اندماجهم فً الحٌاة االجتماعٌة و ،لٌةولسرعة تقلد األبناء للمسإ

لة ومزاولٌة أوى عال من الثقافة بؽرض تقلد مسإوٌتطلبه المجتمع المدنً المتقدم من مست

مما ٌإدي إلى خلق جملة من  ،لومما ٌجعل فترة المراهقة فً هاته المجتمعات تط ،هنة مام

ران وهذا حسب ما ٌراه الدكتو ،االقتصادٌة عند المراهقٌنواالجتماعٌة والمشاكل النفسٌة 

االنفعالٌة للمراهق ومحمد الدرٌج من خبلل دراستهما )المشكبلت األسرٌة وزي وأحمد أ

 (.المؽربً
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هً وانعدامها ٌحرم الفتى من فترة مهمة وفإن قصر فترة المراهقة أ ،لجانب اآلخرعلى او

ٌن شخصٌة الفرد وانب لها أهمٌة كبٌرة فً تكوهً جو ،االختٌاروالنضج وفترة التؤمل 

 الناضج.

لكن ٌمكن أن  ،نهاٌتهاوامل فإنه ال ٌمكن إعطاء تحدٌد زمنً لبداٌة المراهقة أوتبعا لهذه العو

هذا ما ٌمٌل إلٌه ومراهقة وات قد تشكل تحدٌدات نهابٌة تصدق على كل مراهق نقدم مإشر

ٌرى وسنة  19و 11ن أن فترة المراهقة هً الفترة الممتدة ما بٌن وجل الباحثٌن حٌث ٌعتبر

سنة 11إلى  11ن أنها تمتد من وآخر
15

*. 

   :_  نظرٌات فً تفسٌر المراهقة

ذلك و ،المهتمٌن منذ القدموت من طرؾ الباحثٌن الدراساولة باالهتمام وحظٌت مرحلة الطف

لكن  ،نة األخٌرةولكن االهتمام بمرحلة المراهقة لم ٌبدأ إال فً اآل ،بسبب الحاجة إلى التعلٌم

بالعصر الذي والثقافٌة وهم أنها تؤثرت بخلفٌاتهم النظرٌة أبحاثوالمبلحظ فً دراساتهم 

ض األساسً الذي ٌجعل المراهقة تشكل كما أنها كانت تنطلق من االفترا ،ن فٌهوٌعٌش

ٌؤتً على قمة والجسمٌة. وٌة والفرد ترتبط بالتؽٌرات العض ومرحلة خاصة من مراحل نم

 :تلك النظرٌات المهتمة بمرحلة المراهقة ما ٌلً

 :ٌةوأ_ النظرٌة العض

جٌة ولوالذي ٌعتبر مإسس سٌك s. hallلوجً ستانلً هولوالعالم السٌك ورابدها ه

حٌث ألؾ أؼنى دراسة للمراهقة ،المراهق
16
 ن ربطوالنظري دومها التقلٌدي وفً مفه 

ره وتطوالدة ثانٌة لئلنسان فً حٌاته وفاعتبر المراهقة  ،*سط االجتماعًوخصابصها بال

هذه فكرة سبقه إلٌها و ،ٌة التً تنتابه خبلل فترة المراهقةومشٌرا بذلك إلى التؽٌرات العض

وسوا قال بها جان جاك ركم و،نانً أرسطوؾ الٌوالفٌلس
17

ل ولكن الجدٌد فً أبحاث ه ،*

قطٌعة فً والدة الجدٌدة تعد فصبل وذلك ألن الو( مرحلة أزمةاعتبارها ) وعن المراهقة ه

الت نفسٌة ترجع أسبابها إلى الناحٌة وتجعله ٌعٌش تحوازنه وحٌاة المراهق تفقده ت

 تماعٌة.ٌة مما ٌصعب تكٌفه مع بٌبته االجوالعضوجٌة ولوالبٌ

 :الثقافٌةوب_ النظرٌة االجتماعٌة 
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حٌث قامت بدراسات M .mead  جٌة األمرٌكٌة مارجرٌث مٌدولورابدها العالمة السٌكو

 أبحاث عنو

التً تتمٌز وجزر ؼٌنٌا الجدٌدة وا والمراهقة أجرتها على مجتمعات بدابٌة فً جزر سام

ت إلٌه أن أزمة المراهقة ال باختبلؾ كبٌر عن ثقافة المجتمع األمرٌكً فكان مما خلص

نمط وإنما بسبب البنٌة االجتماعٌة و ،ٌةوغ كما هً عند أصحاب النظرٌة العضوترتبط بالبل

 أسالٌبها فً التنشبة االجتماعٌة للفرد.وثقافتها 

 :ج_ نظرٌة التحلٌل النفسً

 متصلو الفرد عبارة عن نم وتعتبر نمو ،هً نظرٌة تستند إلى المبلحظة اإلكلٌنٌكٌةو

ل وصور ما قبل الوتطوانب شخصٌة الفرد ون اإللمام بجوبالتالً فلن نفهم فترة المراهقة دو

 .إلى المراهقة

 :را ثبلثً األبعاد لشخصٌة اإلنسانوٌد تصولقد رسم مإسس التحلٌل النفسً فر

المنطق و ،جٌة األساسٌة لبقاء اإلنسانولوالحاجات البٌوافع ودع الدوٌمثل مستو :والنم –أ 

 تحقٌق اللذة بصرؾ النظر عن أي شًء آخر. وٌحكم هذا البعد ه الذي

و لذلك ٌدخل فً صراع مع رؼبات الهولمقتضٌاته واقع والممثل لل وه ٌعتبرو :األنا -ب

 متطلباته أي اهتمام ٌذكر.واقع وحاجاته التً ال تعٌر للو

ر واألنا بدم وفٌق ،ة منظمة ضابطة مرجعها التنشبة االجتماعٌةوق وهو :األنا األعلى -ج

ع من وذلك عن طرٌق إحداث نوبٌن األنا األعلى وحاجاته و وسٌط بٌن رؼبات الهوال

 تعارض. والحكم فٌما ٌنشؤ عنهما من اختبلؾ أوازن والت

رؼبات التناسل بعد أن وافع وغ ٌنضاؾ إلٌه دونا عند البللٌه أن األمما تجدر اإلشارة إو

أ على جانب األنا األعلى عند المراهقة بحٌث كما أن هناك تؽٌرا أساسٌا ٌطر ،كانت كامنة

الذي كان والده وتهتز أسس األنا األعلى نتٌجة التؽٌرات التً تحدث فً عبلقة المراهق ب

التؤسً فٌصبح المراهق ٌحس بالرؼبة فً وقتداء ذج االودٌبٌة نموٌشكل له فً المرحلة األ

 األبناء.وراع بٌن جٌل اآلباء إنه ص ،لة تؤكٌد الذاتومحاوالده واالستقبلل الشخصً عن 

المراهقة عند بٌاجًود_ علم النفس المعرفً 
18

:* 
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 د أنماط فً التفكٌروجودراسات بٌاجً لنشاط الطفل إلى استخبلص وأدت مبلحظات 

هذه األنماط ٌمكن التعرؾ علٌها من خبلل و ،ٌستخدمها الطفل من مٌبلده إلى فترة المراهقة

 :هًو األربعة الربٌسٌةو مراحل النم

 (المرحلة الحسٌة الحركٌة )من المٌبلد إلى سنتٌن ~

 ات(وسن 7من سنتٌن إلى مرحلة ما قبل العملٌات العقلٌة ) ~

 (سنة 11إلى  7العملٌات العقلٌة الحسٌة )من مرحلة  ~

تسمى كذلك مرحلة و...( سنة إلى فترة المراهقة 11رحلة العملٌات العقلٌة الشكلٌة )من م ~

فٌبدأ ٌتعامل بنجاح مع عامل  ،ازن التاموعندها ٌصل الطفل إلى حالة التو التفكٌر الشكلً

 ٌستخدم لؽة االستقبلل المنطقً مما ٌنعكسوالمفاهٌم 

ٌن فكرة دقٌقة ولتكواالجتماعً وب تعامله مع محٌطه المادي وأسلوبشكل مباشر على حٌاته 

امل المإثرة فٌها وٌؾ العتصنوفإن بٌاجً ٌحثنا على اختصار  ،ما ٌتم فٌهاوعن المراهقة 

 :إلى عاملٌن

 ٌتعلق بالتفكٌر بمختلؾ عملٌاته الجدٌدة. ~

ك وبالسلوجدانً من شخصٌته فً عبلقته بالطبع وال بالجانبو ٌتعلق بالعاطفة أ ~

 االجتماعً.

 .فً مرحلة المراهقةوخصائص تغٌرات النم :المبحث الثانً

ٌنه إلى حٌن وتكور منذ بداٌة خلقه والتطو وتعرؾ حٌاة الكابن البشري سلسلة من النم

 ،احد فً كل مراحل حٌاة اإلنسانوفق إٌقاع وال ٌسٌر  وهذا النمونضجه واشتداد اكتماله 

 :هً كالتالًوسرٌعا  ون فٌها معدل النموإنما ٌمكن التمٌٌز بٌن بعض المراحل التً ٌكو

 الدة.ومرحلة ما قبل ال ~

 الدة.وعد اللى بوات األوالثبلث سن ومرحلة السنتٌن أ ~

 المراهقة.وغ ومرحلة البل ~

 ؟عند المراهقة وفما هً خصابص النم

 :الجسمً والنم_ 1
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ٌة ال تخضع للمشاهدة وعة عملٌات حٌومجمو هوي والعضو ٌطلق علٌه كذلك النمو 

 تنعكس على مظهره الخارجً.وإنما تحدث داخل جسم المراهق والبصرٌة 

ٌسرع بالنضج والجسمً و دم مباشرة مما ٌثٌر النمٌة فً الواد كٌماوفالؽدد الصماء تفرز م

جً بشكل عامولوالفسٌو النمو الجنسً أ
19

زنه إال أنه ٌمكن ووفتزداد قامة المراهق  *

بحٌث تبدأ التؽٌرات  ،اإلناث فً هذه المرحلةور والجنسً بٌن الذكو مبلحظة الفرق فً النم

ٌبدأ ول قامتهن وطوزنهن وٌزداد الً سنتٌن تقرٌبا فور بحوالجسمٌة لدى اإلناث قبل الذك

 ر الحٌض.وظهوض واتساع الحوز النهدٌن وبر

مرة عما كان علٌه  11ازدٌاده إلى والقلب و نم ،ٌة األخرىومن مظاهر التؽٌرات العضو

كما ٌزداد إفراز العرق  ،ل الطعاموتتسع مما ٌزٌد فً شهٌة تناول المعدة وتطو ،الدةوفً ال

 تصبح له رابحة خاصة.و

انبها والجسمً لدى المراهق لتإثر على شخصٌته فً مختلؾ جو ذه التؽٌرات فً النمإن ه

كما أن  ،ن آخروالعقلٌة إلى درجة ٌصعب معها الحدٌث عن جانب دواالجتماعٌة والنفسٌة 

 ل انتباه المراهقوهذه التؽٌرات تح

ٌلة وطٌقضً ساعات و من أجل ذلك فهو ،تؤملهاوعن العالم الخارجً إلى مبلحظة ذاته 

ال ومحاو ،أمام المرآة ٌتطلع فٌها إلى سحنته متفحصا لهذه التؽٌرات الدخٌلة على جسمه

ٌنال وذلك حتى ال ٌجر علٌه أي انتقاد ٌخدش شخصٌته وإضفاء القٌمة اإلٌجابٌة على ذاته 

ع من الرٌاضة بشكل ٌجعلها تساند شخصٌته ولة نوكما أن المراهق ٌعمل على مزا ،منها

 اقؾ التفاعل مع اآلخرٌن.وتعاضدها فً م

 :العقلًو _ النم2

أن المراهق و فالكمً ه ،كٌفًو كمً أو نه نموالعقلً فً مرحلة المراهقة بكو ٌتمٌز النم

 ،كفاءة من الطفلوسرعة ولة وأكثر سهو ٌصبح أكثر قدرة على إنجاز المهام العقلٌة على نح

جعلها مختلفة عنها تماما كما هً ث تؽٌرات فً طبٌعة العملٌات المعرفٌة توحدو الكٌفً هو

لةوفً مرحلة الطف
20

*. 
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ك العقلً اإلدراكً إذ وأسالٌب السلوى ونضج فً مختلؾ قوتماٌز وإن المراهقة فترة تمٌٌز 

تعلم و الرٌاضٌات أو الت المتعددة كالمٌل نحوالمٌوعندما تظهر مختلؾ القدرات الخاصة 

 ن التشكٌلٌة...إلخوالفنو اللؽات أ

جٌها سلٌما وبها توجٌه المراهق على ضوتوأهمٌة الكشؾ عن هذه القدرات  بذلك تظهرو

كما أن المراهق فً هذه الفترة ٌنتقل إلى  ،لمٌادٌن العمل المختلفةو اء بالنسبة للدراسة أوس

التذكر المنطقً الذي ٌعتمد واالستٌعاب وى لدٌه القدرة على التحلٌل وتقوالتعلم التجرٌدي 

عند و عات المتذكرة بعٌدا عن التذكر اآللً كما هوضوات بٌن المإدراك العبلقوالفهم 

بل إن المراهق لٌستمتع بالنشاط العقلً كالتفكٌر فً مسابل مجردة كقٌم الخٌر  ،الطفل

التً ؼالبا ما ٌطرحها والدٌنٌة وكاإلجابة عن األسبلة الفلسفٌة و ،الفضٌلة...الخوالجمال و

عكس األسبلة التً ٌطرحها طفل  ،م فٌها تؤمبلتهٌستخدول فٌها بعقله وفٌج ،على نفسه

تؤكٌد الذات وإنه ٌحس باالستقبلل  ،نوالمدرسوالخامسة فٌجٌبه عنها اآلباء و الرابعة أ

 :د أمرٌن اثنٌنوجوو مما ٌعزز هذه المٌزة لدى المراهق هودها ككٌان مستؽل. وجوإثبات و

هذا شرٌطة والمبلءمة واءمة وفً المظٌفة نفسٌة هامة تتجلى وم بوأحبلم الٌقظة  التً تق ~

 عدم اإلفراط فٌها.

اضح بحٌث ٌستطٌع االستمرار فً وظٌفة تزداد بشكل وهً وظٌفة االنتباه ود وجو ~

 ٌلة.وع معٌن لفترة زمنٌة طوضواالنتباه لم

سط االجتماعً كلما كان والعقلً أن الو مما تجدر اإلشارة إلٌه عند الحدٌث عن هذا النمو

مساعدة قدراته المختلفة على والتجارب كلما أدى ذلك شحن ذهن المراهق وبرات ملٌبا بالخ

 مٌة.وحل المشاكل التً تعترضه فً حٌاته الٌ

ألجل هذا و ،هذا ما ٌساعده على العطاء الفنً الكثٌرواالبتكار وإن المراهق خصب الخٌال 

بتكاري لدى ة الفكر االرات الدراسٌة إلى تنمٌالمقرواالبتكار سعت مختلؾ البرامج والخٌال 

ن والؽرض منه إكساب المتعلم كٌفٌة التعلم بنفسه دوالتبلمٌذ كهدؾ أساسً للعملٌة التعلٌمٌة 

 إبداع.وتقٌٌده عن كل حركة ومات وافر من المعلوإثقال ذهنه بكّم 

االنفعالًو _ النم3
21

:* 
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بة بحالة وقؾ ؼٌر منتظر مصحوفً علم النفس بؤنه استجابة شدٌدة لم االنفعالٌعرؾ 

مإلمة وجدانٌة سارة أو
22

 ،الدتهوٌتمٌز االنفعال عند اإلنسان عامة بعدم التمٌز  عند و ،*

القلق...الخ عند ورة النمابٌة لهذا الكابن فٌظهر الؽضب ولكنه ٌتحدد شٌبا فشٌبا مع السٌر

 ات العمروفإذا تدرج الطفل فً سن ،الطفل كلما رفضت طلباته

 ذلك حتىو ،ة تهدأ بالتدرٌجرة االنفعالٌوت هذه الصأخذ

الؽضب إلى الحد الذي ٌجعله ٌحطم ورة وصل إلى سن المراهقة تؽٌر الحال فتبدأ الثوإذا 

 ،هذه التصرفات ترجع فً حقٌقتها إلى طبٌعة المرحلةو ،ٌنوٌترك البٌت لؤلبو األشٌاء أ

تجعله وبالؽا جٌة المصاحبة لهذه الفترة تسبب للمراهق قلقا ولوالفسٌوٌة وفالتؽٌرات العض

بٌن واقعٌة والوبٌن المثالٌة والجبن ور و( ٌتؤرجح بٌن التهدث فً نفسٌته)نتٌجة الصراع الحا

ح إلى الخٌال وٌعانً اهتزازا نفسٌا فبل ٌجد إال الجنواألنانٌة مما ٌجعله مضطربا والؽٌرة 

أنه ال أحد وده االعتقاد بؤّن المجتمع ض ،ٌنشؤ لدٌه إثر ذلكوالجامح مبلذا له عند كل إخفاق 

هنا تظهر و ،عالم االنحراؾ وجهه نحون سٌبا فً تولرؼباته مما ٌكومن الناس ٌهتم به 

ذلك تفهما لمشاكلهم وي للمراهقٌن فً هذه المرحلة وجٌه التربوالتوأهمٌة اإلرشاد النفسً 

لذي أفراد المجتمع ا ونحواتهم وذ وسعٌا إلكسابهم اتجاهات إٌجابٌة نحوحاجاتهم األساسٌة و

 ن به.وٌحتك

 :الجنسً و_ النم4

ذلك من خبلل وال مهما فً الؽرٌزة الجنسٌة وغ تحوٌعرؾ الكابن اإلنسانً عند مرحلة البل

ك وبذلك ٌصل السلوله إلى فرد قادر على اإلنجاب ومما ٌح ،نضج األعضاء التناسلٌة

تجاه نسٌة االالؽرٌزة الج وٌدي لنموٌعتبر التفسٌر الفرو ،هدفهوالجنسً إلى قمة ؼاٌته 

لذلك فقد قسم و ،لى اهتماما كبٌرا لهذا الجانب من شخصٌة الفردوحٌد الذي أوجً الولوالسٌك

 :إلى مرحلتٌن ربٌسٌتٌن وهذا النم

 :ما قبل التناسلٌة -

 لى.والدة إلى السنة األوالمرحلة الفمٌة من ال ~أ

 ات.وسن 1إلى  1المرحلة الشرجٌة من  ~ب

 :المرحلة التناسلٌة -
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 ات.وسن 1إلى  1المرحلة القضمٌة من   ~أ

 ات.وسن 1إلى  1سٌة من والمرحلة اله ~ب

 سنة. 11إلى  6ن من ومرحلة الكم ~ج

 سنة. 11إلى  11غ من والبل ~د

فالطفل عندما ٌنتقل من المٌل الجنسً  ،هذه المرحلة التً تعتبر المدخل الطبٌعً للمراهقة

نظرا لقلة نضج قدراته وع الجنس األخر وضوالم والذات إلى االتجاه نح وجه نحوالم

التً ال تسمح له بربط عبلقات مع الجنس اآلخر فإنه ٌلجؤ واالجتماعٌة والنفسٌة والجسمٌة 

لهذا فإّن و ،التً تشكل مصدر تقرٌب هذا اآلخر إلٌه fantasmeهام  واأل وإلى التخٌبلت أ

جه رؼبته هذه إلى وقد ٌون ممارسة العادة السرٌة تتم فً هذه الفترة لدى بعض المراهقٌ

ٌة تجذبه إلٌهم إلى درجة قد ٌؤخذ معها هذا المٌل طابعا ول قواألفراد من جنسه فٌحّس بمٌ

 جنسٌا شاذا لدى البعض منهم.

 وبعد هذه المرحلة ٌنتقل المراهق إلى ربط عبلقات بؤفراد الجنس اآلخر حٌث ٌؤخذ النمو

 الجنسً مساره الطبٌعً.

ضبط الؽرٌزة  وظابؾ األساسٌة للتربٌة كعملٌة اجتماعٌة هوال ٌد فإّن أهموحسب فرو

ثم العمل على إخضاع عملٌة التناسل  ،كبحها حٌث تتخذ مظهر عملٌة التناسلٌةوالجنسٌة 

 مطالب المجتمع. تشربتإلرادة الفرد التً 

سعى ٌوبل  ،إّن التؽٌرات التً ٌعٌشها المراهق فً هذه المرحلة تدفع به إلى االهتمام بجسمه

لهم فً هذه الفترة البحث فً  وكل جنس لمعرفة رأي أفراد  الجنس اآلخر فٌه كما ٌحل

مات التً تسّد ما ٌشعر به من حاجة وثابقٌة عن كل المعلواألفبلم الوالمجبلت والصحؾ 

د النشء ومها العلمً الصحٌح الذي ٌمكن أن ٌزونقص فً مجال المعرفة الجنسٌة بمفهو

كما  ،حاجاتهم بالطرق المبلبمة لمختلؾ األعمارولتً تشبع رؼباتهم مات الصحٌحة اوبالمعل

 ور نحوانٌة لدى المراهقٌن الذكوع من العدود نوجوٌمكن أن نسجل فً هذه المرحلة 

ع من ولكن ذلك ٌقابل بن ،قور بالتفوالظهون إلى حّب السٌطرة علٌهّن وإذ ٌمٌل ،اإلناث

لمرحلة أّن المراهق ٌخلق عالما خاصا به ملٌبا البلمباالة. كما نسّجل فً هذه اوالسخرٌة 

 كرامته.ول زعزعته مّسا صرٌحا بشخصٌته وك ٌحاوباألسرار ٌعتبر كل سل
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 :االجتماعً و_ النم5

خصابص أساسٌة تمٌزه إلى حّد ما واالجتماعً فً المراهقة بمظاهر ربٌسٌة  وٌتصؾ النم

األمن وثل األم مصدر الّؽداء ذلك أّنه بمٌبلد الطفل تموالرشد ولة وعن مرحلتً الطف

لكن مع المراهقة تتؽٌر  ،أبناء الجٌرانوالراحة ثم تتسع الدابرة لتشمل باقً أفراد األسرة و

ٌن بسبب هذا ون عبلقات خارج نطاق األسرة مما ٌثٌر قلق األبورة بحٌث تبدأ تتكوهذه الص

ٌعامل معاملة الكبار.  أنوالتؽٌر فً العبلقات االجتماعٌة. فالمراهق ٌرؼب فً االستقبلل 

من ثم ٌرفضان هذا و ،ارهماوباللعب جوة معه ودا أن ٌستمتعا بالجلسة الحلوان تعواألبو

ر األمر فتؤخذ شكل وقد ٌتطوالدٌن أوالتمّرد تجاه الورة وك مما ٌإدي بالمراهق إلى الثوالسل

ح المراهق وؼالبا ما ٌتبع ذلك مشكبلت تإدي إلى جنو ،ترك الدراسةوالهرب من المنزل أ

 انحرافه.و

ج عن العبلقات ورؼبة منه فً الخر وٌن صداقات جدٌدة هوإّن سعً المراهق لتك

ٌّقة إلى عبلقات أ  والّنادي أ وسع تتمثل فً جماعات أصدقاء الحً أواالجتماعٌة الض

اعات التً ٌفتقدها فً أسرته فٌجد المكانة االجتماعٌة بشفٌحصل على كثٌر من اإل ،المدرسة

كما ٌجد  ،ل علٌها داخل األسرةون من الصعب الحصوالقٌادة التً ٌكور الّزعامة ود ٌلعبو

مشاعره الداخلٌة التً قد وٌستجٌب النفعاالته وفً جماعة األصدقاء من ٌستمع لمشكبلته 

 المجتمع كله.وٌخفٌها فً كثٌر من األحٌان عن األسرة 

لقه بفرد تتمثل فٌه الّزعامة تع والمراهق ه ومن الخصابص االجتماعٌة التً تمٌز نمو

كان عن طرٌق  وإدراك أوعً واء كان ذلك بوٌتمثل بآرابه سوفٌدٌن بمبادبه  ،المثل العلٌاو

 التقمص.

الدٌنً و_ النم6
23

:* 

إّنما ٌشمل أثره واعدة من مراحل العمر وظابفه على مرحلة ووإّن الدٌن ال تقتصر آثاره 

ؾ والمعرو ،التؤثٌر ٌختلؾ من مرحلة إلى أخرى إن كان هذاواإلنسانً  وكافة مراحل النم

 تمحٌصونقد وأّن مرحلة المراهقة كما ٌذهب بعض علماء النفس أّنها مرحلة شك 

 ول هذه القٌم أوالمعاٌٌر الدٌنٌة التً سبق أن تلقّاها الطفل عن الكبار ٌنتهً إّما بقبوللقٌم 

 تعدٌلها. ورفضها أ



17 
 

ةسنة ٌعرؾ ٌقظة دٌنٌ 16فالمراهق عند 
24

جدله العنٌؾ حٌث وتظهر من خبلل مناقشاته  *

القدر والقضاء ود والخلوالبعث والّنار  والجنة أوالعقاب واب وٌمٌل إلى مناقشة قضاٌا الث

أصدقاء المراهق  وت أحد آباء أوطؤة الّشك الدٌنً عندما ٌموقد تزداد و ،االختٌاروالجبر و

المقربٌن
25

*. 

ن أّن فترة المراهقة تمر بحالة ارتباك خلقً وفس ٌزعمبالرؼم من أّن كثٌرا من علماء النو

ٌّر فً القٌموتطّرؾ سٌاسً و  ،لكن هذا ال ٌحدث إالّ بالنسبة لقلة بسٌطة من المراهقٌن ،تؽ

 الدٌنوأّما األؼلبٌة الساحقة فإّنها تظّل محتفظة باالتجاهات الدٌنٌة التً ٌعتنقها ال

 

 

 

أثرها ولمراهقين المشاكل الشائعة عند ا :الفصل الثاني

 دية التعلم وعلى مرد

ى ور على مستوي اإلعدادي من تدهوالمتعلمات بالسلك الثانوٌعانً أؼلب المتعلمٌن          

 ،زعت على هذه الفبة المستهدفةو، هذا ما أثبتته نتابج االستمارة التً التحصٌل الدراسً

ل تحس بضعؾ فً التحصٌل ه) :فمن بٌن األسبلة التً تمس الجانب الدراسً سإال مإداه

)دراسً؟(ال
26

زعت علٌهم وق ستٌن فً المابة ممن وتففكانت اإلجابة باإلثبات  ،(

غ األهداؾ ون بلول دومشاكل  تحوابق ود عوجوهذا قسط ال ٌستهان به ٌعكس و، االستمارة

أن ، فبل شك ة التً نرصدها هً مرحلة المراهقةبما أن المرحلو ،دة من التعلموالمنش

ابق أخرى ـ لٌس هذا ول التً تعرفها هذه المرحلة تسهم بشكل كبٌر إلى جانب عالمشاك
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مدى ما و؟ ٌاتهاوماهً مستو؟ حل دراستها ـ فً التعثر الدراسً، فماهً هذه المشاكلم

   ؟تؤثٌرها على التحصٌل الدراسً

ي اإلعدادي وثانالمراهقات بالسلك الوؾ على المشاكل المتفشٌة لدى المراهقٌن وقولل

، استمارة تتؤلؾ من خمسٌن سإاال، قمنا بإنجاز دٌة التعلموعلى مردمعرفة مدى تؤثٌرها و

 ،الجنسٌةوالدٌنٌة، و، النفسٌةو ،االقتصادٌةو، االجتماعٌةو، انب، األسرٌةوٌمس مختلؾ الج

كما ضمناها أسبلة  ،ة فً هذه المرحلةوذلك من أجل رصد مختلؾ المشاكل التً تتركز بقو

 ،لمشاكل على تعلم الفبة المستهدفةصٌل الدراسً، لمعرفة مدى تؤثٌر هذه امرتبطة بالتح

زعت هذه وقد وفً اكتساب التعلمات، فها حجر عثرة أمام تقدمها االٌجابً وقوو

حتى تظهر المشاكل  ،ٌةوالمتعلمات، بنسب متساوعلى مابة من المتعلمٌن  االستمارات

).بكل جنس على حداالمرتبطة 
27

) 

عة من وتم رصد مجم ،تفحص معطٌاتها بدقةوة هذه االستمارات المعببة بعد معاٌن   

، لوترتٌبها فً جداو، قمنا بتصنٌفها ى هذه المرحلةوعلى مست االختبلالتوالمشاكل 

ل وفٌما ٌلً عرض لمختلؾ الجداو، ٌةونسبها المإو، ٌاتهاوحسب مست م بٌانٌةورسو

صٌؾ و، مع التالمشار إلٌها سلفاٌات و، حسب المستضحة لذلكولمم البٌانٌة اوالرسو

 :التحلٌلوالتعلٌق و

 :ى الصحي النفسيوالمست

 :النفسيوالمشاكل المرتبطة بالجانب الصحي 

ع ون

 التشخيص

النسبة 

ية والمؤ

 للمشكل

عوالمجم روالذك اإلناث   

 المشاكل
 نعم ال نعم ال نعم ال

 سلبً
 

 04 
64 04 68 40 66 46 

هل ترغب  

 فً العزلة ؟

لم
ى ا

عل
وست

ى 

ي 
ح

ص
ال و

ي 
س

نف
ال

 

  86 43 86 26 66 27 64 اٌجابً

هل لدٌك 

حات وطم

؟زائدة  
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  03 66 03 62 42 66 43 سلبً

هل لدٌك 

حساسٌة 

للنقد تجاه 

؟األخر  

  60 38 60 64 44 66 46 سلبً

هل تشعر 

بالقلق 

؟الدائم  

  47 64 47 44 64 03 06 اٌجابً

هل تعانً 

من الحٌرة 

التردد ؟و  

  46 63 46 04 04 04 07 اٌجابً

هل تعانً 

من فقدان 

الثقة 

 بالنفس

  63 36 63 07 04 64 44 سلبً

هل تعانً 

من اكتئاب 

حزن وأ

؟شدٌد  

  26 26 73 24 67 26 66 سلبً

هل لدٌك 

هدف فً 

 حٌاتك ؟

  46 86 46 66 26 62 42 سلبً

هل لدٌك 

الت ومٌ

انٌة وعد

 تجاه اآلخر؟

  67 34 67 08 00 66 46 سلبً

ل تحس ه

عدم الرضا ب

؟عن الذات  
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  64 37 64 03 46 66 46 سلبً

هل تحس 

بنقص فً 

؟جسمك  

 

  40 68 40 47 64 07 04 اٌجابً

هل تغرق 

فً أحالم 

 الٌقظة 

ٌةول إلى رسم بٌانً مع ترتٌب المشاكل حسب نسبها المؤوٌل الجدوتح

 

لنفسً ٌعج ى الصحً اول الذي قبله أن المستوالجدو، أعبله البٌانًٌبلحظ من الرسم 

 :، نجملها فٌما ٌلًعة من المشاكلوبمجم

لدى الشباب المراهق ٌؤتً فً ح الزابد وٌبلحظ مما سبق أن الطم 

ن المراهق حدٌث العهد وٌرجع ذلك باألساس إلى كو ،ق ثمانٌن فً المابةوٌف والقمة على نح

ان الطٌؾ كل وفٌرسم بؤل ،ن لخٌالهالدٌن، ٌطلق العناوال ٌزال ٌعٌش تحت رحمة الو، بالحٌاة

 فًمن الطمع ، فبل شًء ٌمنعه عقباتهو ،اقعود الوٌصطدم بحد أن، من ؼٌر ما ٌحلم به

ٌحلم، لكن  أنمن حقه و، ربان طابرةو، أقابد فٌلق وربٌسا أ نوأن ٌك و، أزٌروال منصب

أن و، اناتهإمكوطاقاته وفه وجٌه الصحٌح بحسب ظروجه التوٌو ،ٌنبؽً أن ٌإخذ على ٌدٌه

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90  هل لدٌك طموحات زائدة

 هل تعانً من الحٌرة والتردد؟

 هل تعانً من فقدان الثقة بالنفس؟

 هل تغرق فً أحالم الٌقظة ؟

 هل تحس بعدم الرضا على الذات

 هل تعانً من االكتئاب أو الحزن الشدٌد ؟

 هل تشعر بالقلق الدائم ؟

 هل تحس بنقص فً جسمك ؟

 هل لدٌك حساسٌة للنقد تجاه االخر ؟

 هل ترغب فً العزلة ؟

 هل لدٌك مٌوالت عدوانٌة تجاه االخر

 هل لدٌك هدف فً حٌاتك ؟
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ٌنتبه و، اقعوال بآكام، حتى ال ٌصطدم حقٌق هذه المهنة التً ٌطمح إلٌهاٌمد بؤسباب ت

 .الحارقةأشعة الشمس فً صحراء مقفرة تلفحه  و، فإذا هاكهوبؤش

 وفً مبحث خصابص المراهقة أن من أهم خصابصها النم كما رأٌنا  

، مما ٌعجز المراهق معه عن نهاٌتهوجه وبعد إلى ألم ٌصل  وؼٌر أن هذا النم ،العقلً

حٌرته بٌن والشًء الذي ٌفسر تردده  ،اقؾوالمواضحة عن األشٌاء ورات وضع تصو

، ن إلى هذه المسؤلةوٌوقد فطن الخبراء التربو، ر الٌسٌرةوفً األمولو، عدم الفعلوالفعل، 

المستهدفة التربٌة  تحققها فً الفبةٌن والتكوطنً للتربٌة وفمن الكفاٌات التً ٌنشد المٌثاق ال

خبلل  تدرٌبهم علٌها من و، أناط بالمدرس تنمٌة هذه الكفاٌة لدى المتعلمٌنو، على االختٌار

ذج االٌجابً فً اختٌار القرار وـ تقدٌم النم":ار المدرسو، فمن أدؽرضأنشطة معدة لهذا ال

ـ إشراك المتعلمٌن ى االختٌار/اء المناسب للتربٌة علـ خلق الفضمناقشة نتابجه/والمناسب 

)."تٌارات التً تهم الحٌاة المدرسٌةالمتعلمات فً االخو
28
 ). 

المراهقة وٌنظر المراهق  

، خاصة ممن تتؤخر عندهم أعراض هاوإلى أعضابه التً لم ٌكتمل بعد نمو، إلى جسمه

عدم و، قعه فً فقدان الثقة بالنفسو، مما ٌبٌن أقرانهوٌنه فٌشرع فً المقارنة ب ،غوالبل

ر وهنا ٌكمن دو، طاقات التً قد ٌنفرد بها عن ؼٌرهالوالرضا عن الذات رؼم اإلمكانات 

اختبلفها من شخص آلخر من وتبصٌره بمرحلة المراهقة والمدرس فً إرشاد المراهق 

الت جسمٌة ولزمبلبه من تحون على دراٌة بما ٌقع له و، حتى ٌكالقصرول وحٌث الط

 .انفعالٌةوتؽٌرات ذهنٌة و

هقة " أن من المرا خصابص" مبحث فًسبق معنا كما  

التجرد من وبالقدرة على التخٌل  مما ٌسمح للمراهق ،العقلً والنم :هابٌن خصابص

ة عن وسلو، ن لذةم، بسبب ما ٌجده ٌسترسل فٌهاو، فٌؽرق فً أحبلم الٌقظة ساتوالمحس

، مما السرحان حتى داخل الحصة الدراسٌةود وقعه فً الشروٌ قد هذاو، أحزانهومه وهم

سنعرض لهذا عند الحدٌث عن المشاكل و ،ى تحصٌله الدراسًوٌنعكس سلبا على مست

  المرتبطة بالجانب الدراسً.
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أهمٌة مما رأٌنا، رى ؼٌر أنها أقل ، هناك مشاكل أخلتً أسلفناضافة إلى المشاكل اباإلو 

 اإلحساس/ ،القلق الدابم، االكتبابوالحزن / ـ:حسب نسبها فٌما ٌلً نجملها بشكل مرتب

 /،لآلخرانٌة والت العدو، المٌالرؼبة فً العزلة /،اآلخرالحساسٌة لنقد  /،بنقص فً الجسم

 . ؼٌاب الهدؾ فً الحٌاةو

 :االجتماعيو األسريى والمست

                                 :عة من المشاكل أهمهاواالجتماعً فقد تم رصد مجمو رياألسى وأما على المست      

فرط المراهقة فً هذه المرحلة من وٌحس المراهق  

حٌث تزٌد رقابة  ،يوالتخلص منها خاصة من العنصر النس فٌسعى إلى ،رقابة األسرة

 .الجنسٌة اتاالعتداءٌهن مخافة أسرهن عل

 اآلباءجٌل والصاعد  النشءجٌل 

صاؾ، من مثل واأل بؤقبح ٌنعتهوفؽالبا ما ٌطعن هذا األخٌر فً الجٌل الصاعد  ،األجدادو

 للكبارقٌر والتوقلة االحترام و، عدم الحٌاء

 تمهٌداى الجسم وجٌة التً تقع على مستولور رإٌته للتؽٌرات الفٌزٌوفالمراهق ف 

، فٌشرع فً تقمص شخصٌة الكبار لةومرحلة الرججه إلى ولوغ ٌحس معها بولمرحلة البل

فٌزدرٌه  ،لةولكن المجتمع ال ٌرحم هذا المراهق الطامح فً مقام الرجو، التحدث بحدٌثهمو

 .اقبودة العوخٌبة أمل ؼٌر محموهذا ٌسبب له عناء كبٌرا و، لةوده إلى مرحلة الطفٌعٌو

على الذات عدم الرضا و، فقدان الثقةإلحساس المراهق بنظرا  

تقلٌد ٌنصب على ، ؼٌر أن هذا الس بهٌض النقص الذي ٌحوفإنه ٌلجؤ إلى التقلٌد لتع

لباسهم ورهم و، ٌظهر ذلك فً قصات شعاإلسبلمٌة زون الرمو، دالشخصٌات الؽربٌة

 مختلؾ اهتماماتهم .وطرٌقة تكلمهم و

ٌتؤذى مما ٌراه داخل البٌت من التمٌٌز وٌتؤثر المراهق  

 وهوالعكس،  وللصؽٌر على الكبٌر أ ولبلبن على البنت أ والتفضٌل للبنت على االبن أو
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ة ، خاصر نفسً لبعض أفراد األسرةتدموة بٌن األبناء ومن عدا ل لما ٌسببهوتمٌٌز ؼٌر مقب

 :كنها أقل أهمٌة مقارنة مع ؼٌرهاثم هناك مشاكل أخرى ل الفبة المراهقة.

ى وخاصة إذا كان المست 

ة ٌتشكى من أعباء النفق األخرىوحٌث ٌبدأ األب بٌن الفٌنة  ،االقتصادي لؤلسرة هش

، فٌشعرا حٌنها المراهقة بما ٌطلباه من مال وٌد ابنه المراهق أوٌمتنع عن تزو ،المتزاٌد

رد ورد آخر ؼٌر موالبحث عن موٌبدءا فً التفكٌر فً العمل والدٌن وبالثقل على ال

بالعناٌة صٌل الدراسً الذي ٌنبؽً أن ٌفرد على التحهذا له تؤثٌر سلبً و، الدٌنوال

ا الحدٌث عن كثرة النفقات أمام أبنابهم حتى ولٌاء التبلمٌذ أن ٌتجنبوً أل، لذلك ٌنبؽاالهتمامو

 .اهم الدراسًوهم ألزمات نفسٌة تجهز على مستوال ٌعرض

: خاصة ممن 

د ٌدفع االنفعالً الذي ق ونتٌجة النم و، أالمراهقة  االنسحابٌة والعزلة، أ ون نحوٌجنح

 ،ء عبلقته بهموالزمبلء فتسوالمدرسة والتمرد على األسرة و، الحساسٌة للنقد وحالمراهق ن

دي أستاذ ون التعلم عموهذا قد ٌإثر على العملٌة التعلٌمٌة التعلمٌة التً تقتضً أن ٌكو

 .تلمٌذ أفقً تلمٌذو، تلمٌذ

 :حسب األهملها ترتٌب وباألرقام  لهذه المشاكل ضٌحوفٌما ٌلً تو

 :االجتماعيوالمشاكل المرتبطة بالجانب األسري 
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ة فً وٌتركز هذا المشكل بق 

 خرآلٌقصد بذلك تتبع المراهق و، ث تقارب نسبته السبعٌن فً المابةهذه المرحلة حٌ

شهارٌة، فٌقتنً ما جد من اإلعبلنات اإلو، ات الفضابٌةومما تعج به القن ،ضةوصٌحات الم

 ،ق السلٌموؼٌر أن ما ٌبلحظ على هذا اللباس انه ال ٌحترم الذ ،اقوراج فً األسو، الثٌاب

 معاٌٌر الجمال الحقٌقً .و

مابة الً خمسٌن فً الوح 

ٌرجع  هذاو، دون إلى المزٌد من النقوٌحتاجون بالفقر وٌشعر ،زعت علٌهم االستمارةوممن 

 ،ا من التنافسو، فالمراهق ٌعٌش جأؼراضهموتعدد مطالبهم و، باألساس إلى تزاٌد حاجاتهم

ل حتى ٌقتنً كل هذا لن ٌتؤتى إال بمزٌد من الماو، ببشرة جمٌلةولكً ٌظهر بمظهر جمٌل 

فٌما ٌلً و تعمقت آالمه.و ،حاجاته، فإذا لم ٌجد إلى ذلك سبٌبل، بدأت أحزانه ما ٌسد به

 :صٌؾ لهذه المشاكلوتوضٌح وت

 :المشاكل المرتبطة بالجانب االقتصادي
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 :ى الدينيومستعلى ال

نتٌجة التعب المتزاٌد الذي ٌشعر به المراهق  

قلة و، انشؽال البالو ،القلق المتزاٌدو ،الترددو ،الحٌرة كذاو، نٌةومن جراء اإلفرازات الهرم

 ى المراهقونتٌجة كل هذا ال ٌق ،ق معانً العبادة الحقٌقٌةوعدم تذو، ع فً الصبلةوالخش

ثقل فً أدابها وبة فً تحملها ولما ٌجده من صع ،مة على الصبلةوالمداوعلى مبلزمة العبادة 

. 

ثبلثٌن من الشباب المراهق والً أربع وح 

ن ومرد ذلك باألساس إلى كو ،كابح للرؼباتو ،اتون إلى الدٌن على انه مكبل للشهوٌنظر

 ،نٌة محفزة لذلكولما ٌتخللها من إفرازات هرم،ة الجنسٌةوالشه مرحلة تؤجج ،هذه المرحلة

لما  ،تقالٌد ال ٌسمح بتفجر هذه الرؼبات الجنسٌةوافقه من أعراؾ وما ٌوؼٌر أن الدٌن 

ر المربً فً وهنا ٌكمن دو ،مفاسد اجتماعٌة خطٌرةو ،ٌترتب عن ذلك من أضرار جسدٌة
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حتى ٌنحصر ، مفاسده االجتماعٌةوة عٌته بؤضرار الزنا الصحٌوتو، جٌه المراهقوت

 :ضٌح لهذه المشاكلوفٌما ٌلً زٌادة فً التوٌنظر إلى الدٌن نظرة إٌجابٌة. و، يوٌرعو

 :المشاكل المرتبطة بالجانب الديني

ع ون

 التشخيص

النسبة 

ية والمؤ

 للمشكل

عوالمجم روالذك اإلناث   

 المشاكل
 نعم ال نعم ال نعم ال

  66 46 66 06 06 03 06 سلبً

هل تجد 

بة فً وصع

ممارسة 

الشعائر 

 الدٌنٌة ؟

ست
لم

ى ا
عل

و
ي

ين
د

 ال
ى

 

  66 33 66 66 43 60 48 سلبً

هل تعتبر 

أن الدٌن 

مكبل 

لرغباتك 

اتك ؟وشهو  

 

 

 :يى الجنسوالمست على

تبٌن اإلحصابٌات أن أزٌد من خمسٌن  

اء كانت ون فً ربط فً عبلقة مع الطرؾ اآلخر، سوٌطمح فً المابة من الشباب المراهق
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المسرعة لعملٌة  ،نٌةوة اإلفرازات الهرموإلى ق ،د كما أسلفناوهذا ٌعو ،عاطفٌة وجنسٌة أ

 ،المراهقةوازع الدٌنً لدى المراهق ولذلك ٌنبؽً تنمٌة ال ،ة الجنسٌةوالمحفزة للشهو ،غوالبل

حتى ٌجتازا  ،بة عن االتصاالت الجنسٌة المحرمةاألضرار المترتوتحذٌرهما من المخاطر و

 ر . وال ٌقعا فً المحظوالمرحلة بسبلم 

من المشاكل التً ٌعانً منها الشباب المراهق: األزمات  

، اآلخرعشق للطرؾ وحب المراهقة فً  وع المراهق أوقوتحصل من جراء و ،العاطفٌة

ٌنعكس سلبا على  ،حزن داخلًودخل فً معاناة نفسٌة فٌ ،ح بما ٌحس بهوال ٌستطٌع البو

 ضٌح أكثروالرسم البٌانً تو اآلتًل وفً الجدو .ده الفصلًومردو ،نسبة تحصٌله الدراسً

 لهذه المشاكل:

 المشاكل المرتبطة بالجانب الجنسي

ع ون

 التشخيص

النسبة 

 ية والمؤ

 للمشكل

عوالمجم روالذك اإلناث   

 المشاكل

 نعم ال نعم ال نعم ال

  44 67 44 66 43 44 64 اٌجابً

هو 

رشغت 

فً سثط 

عالقخ 

ٍع 

اىطشف 

 اَخش ؟

ست
لم

ى ا
عل

و
ي

س
جن

 ال
ى

 

 سلبً

 
 24 64 24 68 20 66 26 

هو رعبًّ 

 ٍِ

ٍشبمو 

 جْسٍخ ؟



30 
 

  66 46 66 03 06 64 47 سلبً

هو رعبًّ 

ٍِ أصٍخ 

عبطفٍخ 

رجبٓ 

اىطشف 

 اَخش؟
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 ى الدراسي:والمستعلى 

المراهقة وفهناك مشاكل أخرى ٌتخبط فٌها كل من المراهق ، ى الدراسًوأما على المست    

من جملة هذه المشاكل و، قوالتفوٌسمح لهما بالتمٌز  وتمنعهما من متابعة الدراسة فً جو

 :نذكر

51 0/0 

 0/043 

 5 0/0 

االخر الطرف مع عالقة ربط فً الرغبة مشكل العاطفٌة االزمات  مشكل  الجنسٌة المشاكل   

 رسم بياني يبين المشاكل المرتبطة بالجانب الجنسي
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تبٌن النتابج التً تم استخبلصها  

المراهقات ون االستمارة المعبؤة مٌدانٌا أن أكثر من خمسٌن فً المابة من المراهقٌن م

هذا مما ال شك فٌه له أثر بالػ على و، السرحان داخل الفصل الدراسًود ون من الشروٌعان

هلة ٌسٌرة داخل الدرس حتى ٌضٌع بعض ول ولوفالمتعلم الذي ال ٌنتبه  ،تعلم الفبة المستهدفة

نها مترابطة ٌفضً بعضها إلى ولك، استٌعاب بقٌة المراحلوبة فً فهم وصع ٌجد ،مراحله

 ،المنفرة للتعلم أسالٌبهوالسرحان نتٌجة لطرابق المدرس المملة ود ون الشروقد ٌكو ،بعض

 واالجتماعٌة أ وأ، اء من الناحٌة األسرٌةون نتٌجة لمشاكل المراهقة سوكما قد ٌك

ؼٌرها من المشاكل التً قد تختلؾ من و، الجنسٌة والصحٌة أوالنفسٌة  واالقتصادٌة أ

أن ٌشد انتباه المتعلم الذي ٌنبؽً  ،لقى على المدرسم األكبر ٌُ ومهما ٌكن فاللوآلخر. شخص 

سابل الدٌداكتٌكٌة والو ،مختلؾ أسالٌب التنشٌط ذلك باستثمارود الذهنً وٌمنعه من الشرو

 ،كما ٌتعٌن علٌه تحبٌب المادة لدى المتعلم ،بالحدٌثة التً لها األثر االٌجابً فً هذا البا

محفزة على اكتساب وقة وضعٌات دٌداكتٌكٌة مشواالنطبلق من و ،اقعوربط التعلمات بالو

 التعلمات الجدٌدة .والمزٌد من المعارؾ 

صفحات وكثٌرا ما نسمع فً األخبار  

لكن ال و ،قد ٌستخدم فٌها حتى السبلح األبٌضو ،تجاه مدرسٌهمعن من قبل التبلمٌذ  الجرابد

ؾ المراهقٌن وقفة تؤمل لنبحث عن أسباب هذه الظاهرة التً تستشري فً صفونقؾ 

فهناك المراهقة  ،اعوأنوٌإكد الخبراء فً علم النفس أن للمراهقة أشكال  ،صوبالخص

ة المتمردة التً انٌولمراهقة العداو ،قة المنحرفةالمراهو ،االنسحابٌةالمراهقة وٌة، والس

كما سبق معنا و ،المدرسةوالمجتمع واألقران والتمرد على الذات  وٌجنح فٌها المراهق نح

ر ألتفه وا انفعالٌا ٌجعل المراهق ٌثوفً مبحث الخصابص أن مرحلة المراهقة تعرؾ نم

البٌبة  وأ ألسرةاقد ٌتعرض لها من التً  اإلحاطاتٌشعر بالحزن الشدٌد نتٌجة و ،األسباب

االنفعالً بالحساسٌة الشدٌدة للنقد الذي ٌتلقاه من  وكما قد ٌتسم نتٌجة هذا النم، المدرسةوأ

ن على بصٌرة بالتؽٌرات التً ولدى ٌتعٌن على المدرس أن ٌك ،من المدرسٌنوالكبار أ

ن ٌمنحه كما علٌه أ ،حتى ال ٌهٌنه بٌن زمبلبه ،باالنفعاالت التً تعترٌهوٌعرفها المراهق 
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حتى ال ٌكره  ،فً أمس الحاجة إلٌهوالحب الذي هوالتقدٌر والقدر الكافً من االحترام 

  الشؽب كلما سنحت له الفرصة بذلك .وضى وٌلجؤ إلى الفوالمدرسٌن والمدرسة 

من بٌن األسبلة التً  

د الطرؾ وجوهل ٌشكل بالنسبة إلٌك ) :تضمنتها االستمارة سإال ٌتعلق باالختبلط مإداه

حٌث أن ، فكانت النتٌجة مفاجبة ،(ابق التحصٌل الدراسً؟واآلخر داخل الفصل عابقا من ع

احد ور باإلناث داخل الفصل الون اختبلط الذكوا االستمارة ٌعتبروممن ملب 0/0 53الً وح

 وا هذا المشكل أمرا طبٌعٌا على اعتبار النموقد ٌبدو ،ٌشكل عابقا أمام تعلم الفبة المستهدفة

من جراء اإلفرازات  ،المراهقة خبلل هذه المرحلةوالذي ٌعرفه المراهق  ،الجنسً

أضؾ إلى ذلك األزمات العاطفٌة التً قد تنشؤ نتٌجة الحب  ،نٌة المحفزة على ذلكوالهرم

 ،احدوتنافس خفً بٌن أطراؾ الفصل الوما ٌرتبط بذلك من صراع و ،ن الطرفٌنالمتبادل بٌ

جدانه بات ووألن فكره  ،ي فً حٌاة المراهقون شك ٌجعل من التعلم هدؾ ثانوهذا دو

ر عن اإلناث داخل ولذلك على المدرس أن ٌفصل على األقل الذكال بشًء آخر، ومشؽ

ً الهدؾ األساس ا عن الدراسة التً هوٌنشؽلوحتى ال ٌتؤثر بعضهم ببعض  ،احدوالفصل ال

 :الترتٌبوفٌما ٌلً عرض لهذه المشاكل مع اإلحصاء و .خبلل هذه المرحلة

 :المشاكل المرتبطة بالجانب المدرسي
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 المراهقةالمنهج اإلسالمي في التعامل مع مرحلة  :الفصل الثالث

أخبلق و، حكموى علٌه من أحكام وما احتو، حٌنما ننظر بتمعن  فً المنهج اإلسبلمً     

تإثر فً شخصٌة المراهق ونجد أنه لم ٌفسح المجال لمشاكل المراهقة حتى تظهر  ،قٌمو

قد رأٌنا فً و ،فٌضعؾ أمام أي تحٍد ٌعرض له ،ض عزابمهوٌقو، اهوٌنخر ق، بشكل سلبً

ن تقدمه فً ول دوكٌؾ تشكل هذه المشاكل تحدٌا كبٌرا أمام المراهق فتحالفصل السابق 

بناء  وإحرازه على درجات عالٌة، فكان مما أعده اإلسبلم فً هذا المجال هو، دراسته

الصبلبة لمجابهة كل وة وتمنحها الق، تستند إلى ركابز أساسٌة، ٌةوشخصٌة إسبلمٌة ق

  :من هذه الركابز نذكر ما ٌلًو، التحدٌات

 :جه هلل تعالىوـ إسالم ال4

حده واالنقٌاد له وجه هلل تعالى وتها من إسبلم الوتكتسب الشخصٌة اإلسبلمٌة المتزنة ق

ل هللا سبحانه فً هذا وٌق، اآلخرة واء الدنٌا أوس، ن الحٌاةوسبحانه فً كل ما ٌتعلق بشإ

اَي وُنُسِكً وقُْل إِنَّ َصبَلِتً " :الصدد ٌَ ) " َربِّ اْلَعالَِمٌنَ َمَماِتً هلِلَِّ وَمْح
29

ي: ما آتٌه فً (أ

، وحٌاتً،  ًَّ ًَّ فً مماتً، الجمٌعوما ٌجرٌه هللا عل  " َربِّ اْلَعالَِمٌنَ "هلِلَِّ  ما ٌقدر عل
30

، فإذا 

على أي و، فمن أي شًء ٌخاؾ، الهون هذا شؤنه مع هللا فً جمٌع أحود المرء أن ٌكوتع

تسلٌم األمر له ٌمنح المإمن الراحة و ،اآلخرةولدنٌا ر اوفاهلل سبحانه ٌدبر أم ،شًء ٌحزن

لذلك ٌنبؽً تمكٌن النشء من  ،ة التً بها ٌجابه المشاكل خاصة مشاكل المراهقةوالقوالنفسٌة 

 تربٌته علٌها .والقدر الكافً من هذه المعارؾ 
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 :الكرامة اإلنسانٌةوـ الحرٌة 0

نبذ كل أشكال الرق ورامة اإلنسانٌة الكوم الشخصٌة اإلسبلمٌة على أساس الحرٌة وكما تق

فقد جعل هللا تعالى عتق الرقبة  ، اضحة فً هذا المجالواآلٌات و، دٌة لؽٌر هللا تعالىوالعبو

بل ، دٌةوالعبوالحرٌة ال تقؾ عند عتق الرقبة من الرق ود، ومن بٌن ركابز كفارات الحد

فإذا ، ت جلٌة فً هذا المقاماآلٌاو ،ع لؽٌر هللا تعالىوالخضوتتمثل أٌضا فً نبذ الشرك 

ق أساسٌات الكرامة اإلنسانٌة وتذو ،إخبلص العبادة هلل تعالىوحٌد وتحقق المرء من مقام الت

المهانة التً وبعٌدا عن كل أشكال الذل  ،ع الرأسومرف، فمن ؼٌر شك أنه سٌحٌى كرٌما

م أمام أبسط تحٍد الستسبلاومما ٌجعله هدفا سهبل للفشل  ،تربك حٌاتهوتثبط شخصٌة المإمن 

 .ٌعرض له

 :فوامل الخوـ تحرٌر شخصٌة المسلم من ع 6

جدانه وفٌؽرس فً ، ؾوامل الخوٌركز اإلسبلم على تحرٌر شخصٌة المسلم من كل ع    

 ،حدهومالك الملك  وفاهلل سبحانه ه ،ؾ من ؼٌر هللا تعالىوحٌد القابمة على نبذ الخوعقٌدة الت

ألحد من خلقه أن ٌنازعه فً ذلك، بل ال ٌقع شًء إال  لٌسو ،ٌتصرؾ فً ملكه كٌؾ ٌشاء

ِ ۚ و" :ل تعالىوٌق، إذنه سبحانهوبؤمره  ٌَن ِبِه ِمْن أََحٍد إاِلَّ ِبإِْذِن هللاَّ "َما ُهم ِبَضارِّ
31

فالسحر  ،

اع الببلء ال ٌضر اإلنسان رؼم تدخل الشٌاطٌن فٌه إال بإذن هللا تعالى " ومن أشد أنوالذي ه

كما فً هذه اآلٌة،  ،المتعلق بمشٌبة هللا وهوعان: إذن قدري، واإلذن نو، أي: بإرادة هللا

لَُه َعلَى َقْلِبَك ِبإِْذِن هللاَِّ  "له تعالى فً اآلٌة السابقةوإذن شرعً كما فً قو ُه َنزَّ فً هذه و "َفإِنَّ

در لٌست القوة التؤثٌر، فإنها تابعة للقضاء وما أشبهها أن األسباب مهما بلؽت فً قواآلٌة 

" مستقلة فً التؤثٌر
32

فالمرء الذي ٌصل إلى درجة اإلٌمان الحقٌقً الذي ٌعتقد فٌه أن النفع  

ؾ التً تنشؤ عن اعتقاد أن ؼٌر هللا وفإنه ٌتخلص من كل مظاهر الخ ،حدهوالضرر بٌد هللا و

 ٌنازع هللا فً ملكه .

قد علمنا اإلسبلم أن  و ،تومصٌبة الم :ن سببا فً القلقوٌكوؾ أٌضا ومما ٌثٌر الخو     

اإلقدام لٌسا وكما أن الشجاعة ، الجبن لٌسا من أسباب إطالة األجل والحرص على الحٌاة أ

ٍة أََجٌل ۖ َفإَِذا و"  :تعالى مبٌنا هذه الحقٌقةول هللا سبحانه وٌق ،من أسباب تقصٌر األجل لُِكلِّ أُمَّ

ْسَتؤِْخرُ  ٌَ ْسَتْقِدمُ اَل وَن َساَعًة ۖ وَجاَء أََجلُُهْم اَل  ٌَ " نَ و 
33

َت وَما َكاَن لَِنْفٍس أَن َتمُ و" :ل أٌضاوٌقو 
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لً  َإجَّ ِ ِكَتاًبا مُّ " إاِلَّ ِبإِْذِن هللاَّ
34

سلم بهذه الحقٌقة سلم من كل أشكال وفإذا رسخ إٌمان المإمن  

الجالبة للشقاء وؼٌرها من األمراض النفسٌة المدمرة للعزابم والقلق والجبن وؾ والخ

 هنوالو

 :الصحة النفسٌةـ  6

مع المجتمع الذي وافق مع نفسه و" قدرة الفرد على الت :ُتعرؾ الصحة النفسٌة على أنها

 ،افق ٌإدي على التمتع بحٌاة خالٌة من االضطرابات ملٌبة بالتحمسوهذا التو ،ٌعٌش فٌه

افق ومنه ما ٌدل على عدم الت وال ٌبدو ،م بالرضا عن الذاتوفقا لهذا المفهوٌتسم الفرد و

ال ٌدل على اتزانه وكا معقوبل ٌسلك سل ،كا اجتماعٌا شاذاوكما أنه ال ٌسلك سل ،االجتماعً

ؾ " وتحت تؤثٌر جمٌع الظروالعقلً فً مختلؾ المجاالت والعاطفً واالنفعالً 
35

.من 

م وأن المتعلم المراهق فً أمس الحاجة إلى الصحة النفسٌة التً ٌقا وخبلل هذا التعرٌؾ ٌبد

 .الً الذي ٌعرفه خبلل هذه المرحلةاالنفع هوبها نم

مات وعة من المقوقد اعتنى اإلسبلم بالصحة النفسٌة فؤرسى دعابمها بناًء على مجمو  

 :أهمها

تعالى عباده من خبلل ما جاء به نبٌه من الكتاب ودعا هللا تبارك  أ ـ اإلٌمان الراسخ:

ٌمان بالتدبر فً كتاب هللا تعالى ترسٌخ هذا اإلوتعالى والحكمة إلى اإلٌمان به سبحانه و

ما بثه هللا فٌهما من اآلٌات الدالة على عظمته وفً األنفس وبالتفكر فً اآلفاق و، ءوالمقر

ٌجلب على صاحبه وتعالى .فاإلٌمان الراسخ من شؤنه أن ٌبث الثقة فً النفس وسبحانه 

ًٌِ اْلمَ إِْذ َقاَل إِْبَراِهٌُم َربِّ أَِرِنً كَ والطمؤنٌنة "والسكٌنة  َؾ ُتْح لَْم ُتْإِمن ۖ َقاَل َبلَٰى وَتٰىۖ  َقاَل أَ وٌْ

َك ُثمَّ اْجَعْل َعلَٰى ُكلِّ َجَبلٍ و ٌْ ِر َفُصْرُهنَّ إِلَ ٌْ َن الطَّ ْطَمِبنَّ َقْلِبً ۖ َقاَل َفُخْذ أَْرَبَعًة مِّ ٌَ ِكن لِّ ْنُهنَّ لَٰ  مِّ

ا ۚ  ًٌ ؤِْتٌَنَك َسْع ٌَ َ َعِزٌٌز َحِكٌٌم  اْعلَمْ وُجْزًءا ُثمَّ اْدُعُهنَّ  "أَنَّ هللاَّ
36

بقدرته و.فإبراهٌم مإمن بربه 

عٌانا لٌحصل له مرتبة عٌن الٌقٌن، فلهذا  ذلك أحب أن ٌشاهد"لكنه و، تىوعلى إحٌاء الم

ارد األدلة الٌقٌنٌة مما وذلك أنه بتو "لكن لٌطمبن قلبًولم تإمن قال بلى وأ"   :قال هللا له

" العرفان ولوٌسعى فً نٌله أواإلٌقان  ٌكمل بهوٌزداد به اإلٌمان 
37

. كما أن اإلٌمان  

لَِّذٌَن " ا :ل سبحانه فً هذا الصددوٌق الخالً من الشرك مصدر من مصادر األمن النفسً،

ْلِبسُ وا وآَمنُ  ٌَ ِبَك َلُهُم اأْلَْمُن وا إٌَِماَنُهم ِبُظْلٍم أُ ولَْم  ْهَتدُ ولَٰ "َن وُهم مُّ
38
 . 
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ُ الَِّذٌَن ٌ ":ل هللا تعالىواآلخرة ٌقوادر الثبات فً الدنٌا اإلٌمان مصدر من مص    َثبُِّت هللاَّ

ا وا ِباْلقَ وآَمنُ  ٌَ ْن اِة الدُّ ٌَ اِبِت ِفً اْلَح الِِمٌَن ۚ وِفً اآْلِخَرِةۖ  وِل الثَّ ُ الظَّ َشاُء وٌُِضلُّ هللاَّ ٌَ ُ َما  ْفَعُل هللاَّ ٌَ "

39
. 

ُل ِمَن اْلقُْرآِن َما هُ و" :الكرٌم اإلٌمان سبب من أسباب االستشفاء بالقران   َرْحَمٌة وِشَفاٌء  وُنَنزِّ

الِِمٌَن إاِلَّ َخَساًراولِّْلُمْإِمِنٌَن ۙ  ِزٌُد الظَّ ٌَ " اَل 
40
 

الصلة باهلل تعالى وام االرتباط ومما ٌحقق الصحة النفسٌة دو :ام الصلة باهلل تعالىوب ـ د

فً والتقرب إلى هللا تعالى فً الرخاء و، ارالتزام األذكوات، ومن خبلل المحافظة على الصل

ل وٌق، القلقواع االضطراب وٌدفع عنه كل أنوفهذا من شؤنه أن ٌجلب حفظ هللا للعبد  ،الشدة

بعدما أردفه ، صً عبد هللا بن عباسوٌ وهوسلم فً هذا الصدد ول صلى هللا علٌه والرس

تعرؾ إلى هللا فً  ،تجده تجاهك احفظ هللا ،" ٌا ؼبلم ...احفظ هللا ٌحفظك :صبً وهوخلفه 

اعلم أن األمة و ،إذا استعنت فاستعن باهللو ،إذا سؤلت فاسؤل هللاو ،الرخاء ٌعرفك فً الشدة

اجتمعت على  ولو ،ك إال بشًء قد كتبه هللا لكوك بشًء لم ٌنفعواجتمعت على أن ٌنفع ول

ك إال بشًء قد كتبه هللا علٌك "وك بشًء لم ٌضروأن ٌضر
41
. 

 ،اقعواجهة الونة فً موٌربً اإلسبلم أبناءه على المر :اقعواجهة الونة فً مومرج ـ ال

لٌست له و، ذلك أن اإلنسان ال ٌعلم الؽٌبو، المآسً التً تعرض له وكٌفما كانت المشاكل أ

النظرة الكاملة التً تمكنه من الحكم على األشٌاء حقٌقة رؼم ما ٌعتري القلب من حب 

ًبا وَعَسٰى أَن َتْكَرهُ و "  : سبحانه فً هذا الشؤنل هللاوٌق ،كره لؤلشٌاءوأ ٌْ ٌر لَُّكْمۖ   وهُ وا َش ٌْ َخ

ًبا وَعَسٰى أَن ُتِحبُّ و ٌْ ْعلَُم وَشرٌّ لَُّكْمۗ  وهُ وا َش ٌَ  ُ " نَ وأَنُتْم اَل َتْعلَمُ وهللاَّ
42

هذه اآلٌات عامة و. >>

أن وقة أنها خٌر ببل شك، س لما فٌها من المشوفً أن أفعال الخٌر التً تكرهها النف ،مطردة

أما واللذة فهً شر ببل شك. وهمه فٌها من الراحة وس لما تتوأفعال الشر التً تحب النف

أنه إذا أحب أمرا من  ،لكن الؽالب على العبد المإمنو ،فلٌس األمر مطردا ،ال الدنٌاوأح

أن  ،فً ذلكفق له وفاأل ،من األسباب ما ٌصرفه عنه أنه خٌر له [له] فقٌض هللا ،رواألم

أقدر و ،ألنه ٌعلم أن هللا تعالى أرحم بالعبد من نفسه ،اقعوٌجعل الخٌر فً الو ،ٌشكر هللا

ْعلَُم و" :تعالى أعلم بمصلحته منه كما قالو ،على مصلحة عبده منه ٌَ  ُ  " نَ وأَْنُتْم اَل َتْعلَمُ وهللاَّ

>>43.. 
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اجهة أزمات المراهقة وأقدر على م فتربٌة المراهق على معانً هذه اآلٌة الكرٌمة تجعله     

ل علٌه وٌق ،ر حٌاته خٌروتجعل كل أموي علٌه من تحدٌات، ورؼم ما تنط ،مشاكلهاو

لٌس ذلك ألحد إال للمإمن إن و ،" عجبا ألمر المإمن إن أمره كله خٌر:السبلموالصبلة 

إن أصابته ضراء صبر فكان خٌرا له "و ،أصابته سراء شكر فكان خٌرا له
44
. 

طٌن وتو ،ٌحث اإلسبلم أتباعه على التحلً بالصبر عند األزمات :بر عند البالءد ـ الص

ُ و  ":ل سبحانهوقد جعل هللا من ثمار الصبر نٌل محبة هللا تعالى ٌقو ،النفس على التحمل هللاَّ

اِبِرٌنَ  "  ٌُِحبُّ الصَّ
45
. 

َها "  :ل تعالىوٌق ،قد جعل هللا الصبر أحد أسباب التخلص من تبعات المصاببو      ٌُّ ا أَ ٌَ

ْبِر وا اْسَتِعٌنُ والَِّذٌَن آَمنُ  اِبِرٌنَ وا ِبالصَّ َ َمَع الصَّ بَلِة ۚ إِنَّ هللاَّ " الصَّ
46

ي: مع من كان . >>أ

المشاق  ،تسدٌده، فهانت علٌهم بذلكو ،فٌقهوتونته وملكة بمعو ،صفةو ،الصبر لهم خلقا

تقتضً  ،هذه معٌة خاصةو، بةوزالت عنهم كل صعو ،سهل علٌهم كل عظٌمو ،المكارهو

لم ٌكن للصابرٌن وللصابرٌن، فل [منقبة عظٌمة] هذهو ،قربهونصره و ،نتهومعومحبته 

<< شرفاولكفى بها فضبل  ،ا بهذه المعٌة من هللاوفضٌلة إال أنهم فاز
47
  

التفاإل الدابم  :حث على التشبث به عند األزماتو ،مما دعا إلٌه اإلسبلمو :هـ ـ التفاؤل

ل هللا وٌق ،الطمؤنٌنة للفردوفهذان من شؤنهما أن ٌحققا األمن  ،رب الٌؤس إلى النفسدرء تسو

ؤَسُ و" :تعالى ٌْ ؤَُس ِمن رَّ وا ِمن رَّ واَل َت ٌْ ٌَ ُه اَل  ِ ۖ إِنَّ ِ إاِلَّ اْلقَ وِح هللاَّ " نَ وُم اْلَكاِفرُ وِح هللاَّ
48
  

ته إذا وٌجٌب دع ،منه االستقرار النفسً إحساس المإمن بقرب هللاومما ٌجلب األمن و  

اِع إَِذا َدَعاِن ۖ وإَِذا َسؤَلََك ِعَباِدي َعنًِّ َفإِنًِّ َقِرٌٌب ۖ أُِجٌُب َدعْ و" :ل تعالىودعاه ٌق َة الدَّ

ْسَتِجٌبُ  ٌَ ٌُْإِمنُ وا لًِ وَفْل ْرُشدُ وْل ٌَ " نَ وا ِبً لََعلَُّهْم 
49

   

 :الصحة الجسمٌةـ  4

تنى اإلسبلم بالصحة الجسمٌة التً تجعل المراهق باإلضافة إلى الصحة النفسٌة فقد اع  

ضٌقه. ون سببا فً حرجه وتكو ،هنهوٌا سلٌم الجسم معافى من األمراض التً توٌشب ق

 :ٌمكن إبراز هذه العناٌة الصحٌة من خبلل ما ٌلًو

 :من ذلك على سبٌل المثالو :موالنوالشرب واعد الصحٌة فً األكل وم القوأ ـ لز
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ٌّج ٠ضشصخ ػٓ رٌه ِٓ  ،ثٌششحٚعٍُ ػٓ ثإلعشثف فٟ ثألوً ٚ ػ١ٍٗ ـ ٟٔٙ ثٌٕذٟ صٍٝ هللا

عٍُ أٔٗ ٚي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛغ١شّ٘ج ػٓ سعٚثٌضشِزٞ ٜٚ ثإلِجَ أفّذ ٚسفمذ  :أِشثض

ػجء ششث ِٓ دطٕٗ، دقغخ ثدٓ آدَ ٌم١ّجس ٠مّٓ صٍذٗ، فئْ وجْ الدذ ِٚج ِأل آدِٟ »لجي: 

 «.ٍظ ٌٕفغٗعٚعٍظ ٌششثدٗ، ٚفجػال، فغٍظ ٌطؼجِٗ، 

ثٌٕٟٙ ػٓ ثٌٕفظ فٟ ٚعالط، ٚعالِٗ ػ١ٍٗ فٟ ثٌششثح: ثٌششح ِغٕٝ ٚثس هللا ِٛٓ ٘ذ٠ٗ صٍٚ

 ثٌششثح لجةّج.ٚثإلٔجء، 

 :عٍُٚي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٜٛ ثٌضشِزٞ ػٓ ثدٓ ػذجط سظٟ هللا ػّٕٙج لجي: لجي سعٚس -

ث ٚثفّذٚث أٔضُ ششدضُ ث إرٛعّٚعالط، ٚث ِغٕٝ ٌٛىٓ ثششدٚثفذث وششح ثٌذؼ١ش، ٚث ٛال صششد»

 «.إرث أٔضُ سفؼضُ

، «عٍُ: ٔٙٝ أْ ٠ضٕفظ فٟ ثإلٔجءٚفٟ ثٌصق١ق١ٓ ػٓ أدٟ لضجدر أْ ثٌٕذٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ -

 «.٠ٕفخ ف١ٗ ٚٔٙٝ أْ ٠ضٕفظ فٟ ثإلٔجء أ» :ث٠ز ٌٍضشِزٞ،ٚفٟ سٚ

 ال»عٍُ: ٚي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٜٛ ِغٍُ ػٓ أدٟ ٘ش٠شر سظٟ هللا ػٕٗ لجي: لجي سعٚسٚ -

 «.٠ششدٓ أفذوُ لجةّج، فّٓ ٔغٟ ف١ٍغضمب

َ ػٍٝ ثٌؾجٔخ َٛ ػٍٝ ثٌؾجٔخ ثأل٠ّٓ، ألْ ثٌَٕٛ: ثٌٕٛعٍُ فٟ ثٌِٕٚٓ ٘ذ٠ٗ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ

 ٠ؼ١ك ثٌضٕفظ.ٚثأل٠غش ٠عش دجٌمٍخ، 

ي هللا صٍٝ هللا ِٛغٍُ ػٓ ثٌذشثء دٓ ػجصح سظٟ هللا ػّٕٙج لجي: لجي سعٜٚ ثٌذخجسٞ ٚس

لً: ثٌٍُٙ ٚظأ ٌٍصالر، عُ ثظطؾغ ػٍٝ شمه ثأل٠ّٓ، ِٛعؾؼه فضإرث أص١ش » عٍُ:ٚػ١ٍٗ 

أٌؾأس ظٙشٞ إ١ٌه، سغذز ٚظش أِشٞ إ١ٌه، ٛفٚؽٟٙ إ١ٌه، ٚؽٙش ٚٚؽٟٙ إ١ٌه، ٚأعٍّش 

« ٔذ١ه ثٌزٞ أسعٍشٚال ِٕؾج إال إ١ٌه، إِٓش دىضجده ثٌزٞ أٔضٌش، ٚس٘ذز إ١ٌه، ال ٍِؾأ ٚ

 ي.ٛثؽؼٍٙٓ آخش ِج صمٚ

وغ١شر ٟ٘ ثألفجد٠ظ ثٌضٟ صقزس ِٓ ثألِشثض ثٌّؼذ٠ز  9ىَعذٌخقبٌخ ٍِ األٍشاض اىة ـ اى

 :ف١ّج ٠ٍٟ دؼعٙجٚ ،لج٠ز ِٕٙجٛإٌٝ ثصخجر ثٌضذثد١ش ثٌالصِز ِٓ أؽً ثٌ ٛصذػٚ

غ١شّ٘ج ِٓ فذ٠ظ ؽجدش دٓ ػذذ هللا سظٟ هللا ػّٕٙج أٔٗ وجْ فٟ ٚثدٓ ِجؽٗ ٜٚ ِغٍُ ٚس -

 «.ثسؽغ فمذ دج٠ؼٕجن» عٍُ:َٚ، فأسعً إ١ٌٗ ثٌٕذٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚذ عم١ف سؽً ِؾزفٚ
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َ ٚفش ِٓ ثٌّؾز»عٍُ لجي: ٚي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٜٛ ثٌذخجسٞ فٟ صق١قٗ أْ سعٚسٚ -

 «.فشثسن ِٓ ثألعذ

ال »عٍُ: ٚي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛفٟ ثٌصق١ق١ٓ ِٓ فذ٠ظ أدٟ ٘ش٠شر لجي: لجي سعٚ -

 «.سدْ ِّشض ػٍٝ ِصـ٠ٛ

الدُ٘ دّشض ِؼذ أْ ٚإرث أص١خ أفذ أ -ٙجس الع١ّج ثألِٚ -ٌزث وجْ ٌضثِج ػٍٝ ثٌّشد١ٓ 

دجء، فّج أػظُ ٘زث ثٌٙذٞ ٠ٛغضفقً ثٌٚالد، فضٝ ال ٠ٕضشش ثٌّشض، ٖٚ ػٓ دم١ز ثأل٠ٛؼضٌ

 ثٌقفجظ ػٍٝ صقز ثألدذثْ.ٚٞ فٟ صشد١ز ثألؽغجَ، ٛثٌٕذ

ٞ فٟ أفجد٠ظ وغ١شر، ٔؾضضا ِٕٙج ٚلذ ؽجء ثألِش دجٌضذث 9ي عْذ اإلصبثخ ثبىَشضواىزذا –ج 

 :ِج ٠ٍٟ

غ١شّ٘ج ػٓ ؽجدش دٓ ػذذ هللا سظٟ هللا ػّٕٙج ػٓ ثٌٕذٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚأفّذ ٜٚ ِغٍُ ٚس -

 «.ؽًٚثء ثٌذثء دشأ دئرْ هللا ػض ٚثء، فئرث أصجح ثٌذٌٚىً دثء د»عٍُ أٔٗ لجي: ٚ

وٕش ػٕذ ثٌٕذٟ »غ١شّ٘ج ػٓ أعجِز دٓ شش٠ه لجي: ٚ ،فٟ ثٌٕغجةٟٚفٟ ِغٕذ ثإلِجَ أفّذ، ٚ -

ٔؼُ ٠ج ػذجد هللا »ٜ ؟ فمجي: ٚي هللا أٔضذثٛث: ٠ج سعٛؽجءس ثألػشثح، فمجٌٚعٍُ ٚصٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

؟ ٛث: ِج ٘ٛ، لجٌ«ثفذٚظغ ٌٗ شفجء، غ١ش دثء ٚؽً ٌُ ٠عغ دثء إال ٚث، فئْ هللا ػض ٚٚصذث

 «.ثٌٙشَ» لجي:

غ١شّ٘ج ػٓ أدٟ ٘ش٠شر سظٟ هللا ػّٕٙج لجي: لٍش: ٠ج ٚثٌضشِزٞ ٜٚ ثإلِجَ أفّذ ٚسٚ -

؟ ٔضم١ٙج ً٘ صشد ِٓ لذس هللا ش١تج صمجرٜٚ دٗ، ٚثء ٔضذثٚدٚ، أسأ٠ش سلٝ ٔغضشل١ٙج، ي هللاٛسع

 «.ٟ٘ ِٓ لذس هللا»ثٌغالَ: ٚفمجي ػ١ٍٗ ثٌصالر 

عٍُ فٟ شأْ ثال٘ضّجَ ٚؽ١ٙجس ثٌٕذٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛث دضٚثٌّشد١ٓ إال أْ ٠أخزٚفّج ػٍٝ ث٢دجء 

ثٌّغذذجس، ِٓ ْٚ ثألخز دجألعذجح ْ، ألٛدّؼجٌؾضُٙ ف١ٓ ٠ّشظْٚ، ٛالدُ٘ ف١ٓ ٠صجدٚدأ

 ِٓ ص١ُّ ِذجدا ثإلعالَ.ِٚمضع١جس ثٌفطشر، 

وّج عذك ِؼٕج فٟ ثٌفصً ثٌغجدك أْ ِٓ أُ٘ ثٌّشىالس  9اىَسنشادود ـ اىْهً عِ اىَخذساد 

لذ وجْ ٚ ،ثػٙجٛثٌّغىشثس دشضٝ أٔٚثٌضٟ صؼشفٙج ِشفٍز ثٌّشث٘مز ِشىٍز ثٔضشجس ثٌّخذسثس 

د١جْ رٌه ٚثٌّجي ٚإصالف ٌٍؼمً ٚج ٌّج ف١ٙج ِٓ ظشس ػٍٝ ثٌؾغُ ثإلعالَ فجعّج فٟ صقش٠ّٙ

 :وّج ٠ٍٟ
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فغُ ثٌمشثْ فٟ  دؼذ ثٌضذسػ فٟ إٔضثي ث٠٢جس ثٌّضؼٍمز دششح ثٌخّش، 9حشٌٌ اىخَشرهـ ـ 

ُٕ " :ٌٗ صؼجٌٝٛصقش٠ّٙج دم َِ َٓ آ َج ثٌَِّز٠ ُش ٠َٛج أ٠َُّٙ ّْ ٌَْخ ج ث َّ ١ِْغُش ٚث إَِّٔ َّ ٌْ ْٓ ثأْلَْصاَل ٚثأْلََٔصجُح ٚث ِِّ َُ ِسْؽٌظ 

ِْ فَجْؽضَِٕذُ  ١ْطَج ًِ ثٌشَّ َّ ُْ صُْفٍِقُ َٛػ "َْ ُٖٛ ٌََؼٍَُّى
50
ٖ ٛثسفعٖٚ ٛفجصشوأٞ >>  "ٖٛفجؽضٕذٌٗ صؼجٌٝ: "ٛفم 

<<  ث ثٌفالَؿ ػٕذ سدىُ دضشوىُ رٌهٛث فضذسوٛي: ٌىٟ صَٕؾقُ ٛ"، ٠مٌْٛؼٍىُ صفٍق "ٖٛال صؼٍّٚ
51
 

 :ِٓ رٌه ِج ٠ٍٟٚشِز ششح ثٌخّش وغ١شر صذ١ٓ ف فجألفجد٠ظ٠ز ٛأِج ِٓ ثٌغٕز ثٌٕذ

" وً ِغىش خّش :عٍُ لجيٚي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛـ فؼٓ ثدٓ ػّش سظٟ هللا ػّٕٙج أْ سع

وً ِغىش فشثَ "ٚ
52
  

ِج غ١ٕز ٚي هللا ٛث ٠ج سعٛـ إْ هللا ػٙذ ػٙذث ٌّٓ ٠ششح ثٌّغىش أْ ٠غم١ٗ ِٓ غ١ٕز ثٌخذجي لجٌ

ٕجس "ػصجسر أً٘ ثٌ ٚػشق أً٘ ثٌٕجس أ :ثٌخذجي ؟ لجي
53
. 

ثٌّفضشثس ٌّج ف١ٙج ٚأِج ثٌّخذسثس فمذ فشِش ثٌشش٠ؼز ثإلعال١ِز ثٌّخذسثس  9عـ ـ اىَخذساد

د أْ ثٌٕذٟ ٚدثٛأخشػ أد :ِفضشٚسد ثٌٕٟٙ فٟ ثٌغٕز ػٓ وً ِغىش ٚٚثٌّفجعذ ِٚٓ ثألظشثس 

وً " :ٛلجي ثٌخطجدٟ فٟ شأْ ثٌّفضش ٘ٚ ،ِفضشٚعٍُ ٔٙٝ ػٓ وً ِغىش ٚصٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

س فٟ ثألػعجء" ٛثٌخٚس ٛط ثٌفضسٛششثح ٠
54
  

 9اجهخ ٍشبمو اىَشاهقخىـ اإلجشاءاد اىعَيٍخ ىَ 5

إوغجح ٚ ،ثؽٙز ِشجوً ثٌّشث٘مزٛثإلؽشثءثس ثٌؼ١ٍّز ٌّٚػز ِٓ ثٌضذثد١ش ٛؽجء ثإلعالَ دّؾّ  

٠ٍٟ د١جْ  فٟ ِجٚف أِجَ أٞ صقذ صفشظٗ ثٌّشفٍز ٛلٛثٌطجلجس ٌٍٚثٌّشث٘ك وً ثٌمذسثس 

 :ٌذؼط ٘زٖ ثٌضذثد١ش

٠ذُ٘ ػ١ٍٙج ٛصؼٚأِش ثإلعالَ دضشد١ز ثألدٕجء ػٍٝ ثٌؼذجدر  9األٍش ثهبوـ اىزذسٌت عيى اىعجبدح  أ

رٌه فضٝ ٠ضشىً ٠ٚعشح ػ١ٍٙج ٌؼشش، ٚخجصز ثٌصالر ثٌضٟ ٠ؤِش دٙج ٌغذغ  ،ِٕز ثٌصغش

 ٠أخزثٌخ١ش ٔجة١ج دٗ ػٓ ثٌشش ف١ّج  إٌٝ إ٠جٖذج ٌف١جصٗ ؽج ف٠ٟصقذٗ  ثٌزٞ ثٌذ٠ٕٟؽذثْ ٛثٌٌذ٠ٗ 

اَلرَ :" ٌٗٛل ٠ؼظٗ ٛ٘ٚصج٠ج ٌمّجْ الدٕٗ ٚفّٓ  ،٠ذعٚ ُِ ثٌصَّ َّٟ أَلِ ْؼشُ ٠َٚج دَُٕ َّ ٌْ ْش دِج ُِ ِٓ ِٚف ْٚأ َْٔٗ َػ ث

َٕىِش  ُّ ٌْ ُِ ٚث َِ ثأْلُ ْٓ َػْض ِِ ٌَِه 
َّْ َرٰ ج أََصجدََه ۖ إِ َِ  ٰٝ "ِس ٛثْصذِْش َػٍَ

55
د ثٌقالي ٚفذ ثألغفجيثْ صف١ُٙ ٚ 

ْ ٚشخ ػٍٝ فؼً ثٌّقشَ دٛثٌطفً ٌ أْ إر ز،غش٠ك ثٌضشد١ فُِٟٙ  أِشثٌقشثَ ِٕز ثٌصغش ٚ

 دزٛدصؼ إالفٍّٗ ػٍٝ صشوّٙج  ٚأثٌشش ْٚ ِٓ ١ٙٔٗ ػٓ ثٌفغجد ٍٛٓ ٠ضّىٓ ثٌّشدف ،٠ؼٍُ أْ
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ٜ ػٍٝ ٛأصشثفٙج ال ٠مٚؽذ ٔفغٗ أع١ش ِشجوً ثٌّشث٘مز ٚفئرث ؽجءس ِشفٍز ثٌّشث٘مز  ،ِشمٗٚ

 ثٌفىجن ِٕٙج 

ؽُٙٙ دشفك  فضٝ ال ٛٔٚٔصقخ ثألدٕجء  ػٍّٕج ثإلعالَ أْ 9ة ـ ٍصبحجخ اَثبء ىألثْبء

ثءُ٘ فٟ ٠ٛصؼخ ثفضٚ ،ثص٠ُٛٙٔخضً صٚفضعطشح شخص١ضُٙ  ،ث دضغٍػ ث٢دجء ػ٠ُٚٙ١ٍشؼش

فٕؾذٖ لذ  ،ع ِغً فٟ ثٌّصجفذزٚعٍُ أسٚلذ ظشح ثٌٕذٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚعٓ ثٌّشث٘مز 

َ ١ٛش رثس ٠ثٌزٞ وجْ ٠غ ػذذ هللاَّ دٓ ػذجط، صجفخ ػذدث ِٓ ثألدٕجء ػٍٝ سأعُٙ ثدٓ ػّٗ

عٍُ ِٓ صٍه ٚعٍُ ػٍٝ دثدضٗ، ف١غضف١ذ ثٌٕذٟ صٍٟ هللا ػ١ٍٗ ٚدصقذز ثٌٕذٟ صٍٟ هللا ػ١ٍٗ 

ٗ وٍّجس، ػٍٝ لذس عِّٕٗ ٚثٌز٘ٓ خجٍي، ٚثء ثٌطٍك، ٛثٌصقذز فٟ ثٌٙ ثٌمٍخ ِٕفضـ، ف١ؼٍِّّ

ًُ ػٍٝ ِٚذجشش ٚثعض١ؼجدٗ، فٟ خطجح ِخضصش ٚ عًٙ، ِغ ِج ٠قٍّٗ ِٓ ِؼجْ ػظ١ّز ٠غٙ

 ثعضخالصٙج،ّٚٙج ثٌطفً فٙ

ي: "٠ج غالَ، إٟٔ أػٍّه وٍّجس، ثففع هللاَّ ٠قفظه، ثففع هللاَّ صؾذٖ صؾج٘ه، إرث عأٌَش ٠ٛم

 ، ، ٚفجعأي هللاَّ ن دشٟء؛ ٌُ ٛثؽضّؼش ػٍٝ أْ ٠ٕفؼ ٛثػٍُ أْ ثألِز ٌٚإرث ثعضؼٕش فجعضؼٓ دجَّللَّ

ن إال ٌُٚ ٠عشن دشٟء، ٚث ػٍٝ أْ ٠عشٛثؽضّؼ ٌٛٚن إال دشٟء لذ وضذٗ هللاَّ ٌه، ٠ٕٛفؼ

 ."ؽفَّش ثٌصقفٚدشٟء لذ وضذٗ هللاَّ ػ١ٍه، ُسفؼش ثأللالَ 
56
دٙزٖ ثٌّصجفذز لذ ٠ؾٕخ ثألح  

س ٠ٛالس ثٌضٟ لذ صمغ فٟ ِشفٍز ثٌّشث٘مز دغذخ ثٔؼذثَ ؽغٛثألَ ثدٕضٙج ثٌىغ١ش ِٓ ثٌٚثدٕٗ 

 خجسؽٙج.ٚثٌضغٍػ دثخً ثألعشر ٚع١جدر ثٌمّغ ٚس ٚثٌضقجٚثصً ٛثٌض

  

التً تم تشخٌصها عن ومن بٌن المشاكل المرتبطة بسن المراهقة  9ألثْبءج ـ اىعذه ثٍِ ا

مشكل ال ٌستهان به  وهو ،هناك مشكل ؼٌاب العدل بٌن األبناء ،طرٌق االستمارة المٌدانٌة

ة إلى وقد كان اإلسبلم حاسما فً الدعو التهمٌش.ور باإلقصاء ولما ٌترتب عنه من شع

ْعَماِن ْبِن َبِشٌٍر َقالَ مسلم عَ في صحيح ف العدل بٌن األبناء ْحِملُِنً إِلَ " :ِن النُّ ٌَ ى اْنَطلََق ِبً أَِبً 

ِ َصلَّى هللاَّ وَرسُ  ِه  ِل هللاَّ ٌْ ا َرسُ وَعلَ ٌَ ِ اْشَهْد أَنًِّ َقْد َنَحْلُت )نحلت أي أعطٌت ببل وَسلََّم َفَقاَل  َل هللاَّ

ْعَماَن َكَذا  ْعَماَن َقاَل اَل َقاَل َكَذا ِمْن َمالًِ َفَقاَل أَ ومقابل( النُّ ُكلَّ َبِنٌَك َقْد َنَحْلَت ِمْثَل َما َنَحْلَت النُّ

ِري فإنً ال أشهد على ج ٌْ كُ وَفؤَْشِهْد َعلَى َهَذا َؼ ٌَ َك أَْن  ُسرُّ ٌَ َك ِفً اْلِبرِّ سَ ونُ ور ُثمَّ َقاَل أَ ٌْ ًء اوا إِلَ

ا"َقاَل َبلَى َقاَل َفبَل إِذً 
57
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  ..أٞ فال صفؼً إرث   

  ٠ٗ ٚعٍُ ف١ّج ٠شٚي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛي ثٌشعٟٛ فذ٠ظ آخش ٠ؼضذش أصال فٟ ٘زث ثٌذجح ٠مفٚ   

ِٓ دَِش١شٍ  ِْ ْد ج َّ َٓ أَ ٛثْػِذٌُ "  :ثٌُّْٕؼ ُُ ثْػِذٌُ ٚث د١َْ ُْ ثْػِذٌُ ٛاَلِدُو َٓ أَْدَٕجةُِى ُْ لجٌٙج عالطٛث د١َْ َٓ أَْدَٕجةُِى " ث د١َْ
58
  

أ المراهق بالتخلص من التبعٌة لؤلسرة فً مرحلة المراهقة ٌبد 9د ـ اىصحجخ اىصبىحخ

مما ٌفسح لهم المجال  ،قتهوالبحث عن زمرة من األصدقاء ٌقضً معهم جل و ،البٌتو

سلم فً ول النبً صلى هللا علٌه وٌق  ،السلب وإما نحواإلٌجاب  وللتؤثٌر فً شخصٌته إما نح

َما َمَثُل الجلٌس الصالُح )) :جوهذا التؤثٌر المزد نافِخ وِء كحاِمِل المسك، وسالجلٌُس الوإِنَّ

َك،  ٌَ ٌُْحِذ ِر فحامُل المسك: إِما أن  ٌْ ٌِّبة، وإِما أن تبتاع منه، والِك ا أن تِجَد منه رٌحا ط نافُخ وإِمَّ

اَبَك،  ٌَ ٌَحرَق ِث ((إِما أن تجد منه رٌحا خبٌَثةوالكٌر: إِما أن 
59
  

ض أْ ٛفؼ ،دٟ فٟ ف١جر ثٌفشدْ ٌٙج ثألعش ثإل٠ؾجٛؽخ ثخض١جس ثٌشفمز ثٌصجٌقز  فضٝ ٠ىٌٚزٌه 

ف١أخز ِٕٙج ِج ٠ؼ١ٕٗ ػٍٝ  ،ِقجعٕٙجْٚ ٌٗ دئ٠ؾجد١جصٙج ٛصى ،ةٙجِٚغجْٚ ػ١ٍٗ دّشجوٍٙج ٛصى

 صخطٟ ثٌّشفٍز دغالَ .

 ،ثٌضخٍك دجٌخالي ثٌق١ّذرٚسث ِّٙج فٟ ثٌضشد١ز ٚر ثٌقغٕز دٚصٍؼخ ثٌمذ 9ح اىحسْخوهـ ـ اىقذ

ٚ ُّٟ ذث  ػٍٝ  -٘ذث٠ضِٙج إٌٝ غش٠ِك ثٌقِك ِٚز فٟ إصالِؿ ثٌذشش٠َّ  -ٌزث وجْ ثٌُّٕٙؼ ثإلٌٙ ِّ ؼض ِد ٛؽُِٚ

َُ ِٛر ثٌضٟ صقٚثٌمُذْ  ، ِٛذجدَا ثٌشش٠ؼِز إٌٝ عٍٚي صؼج١ٌ ٍّٟ ثلؼٍز أِجَ ثٌذشش ؽ١ّؼج ؛ ٚفم١مٍز ٍٚن ػٍّ

رَ ثٌضٟ صضشؽُ ثٌّٕٙؼ ثإلعالِٟ إٌٝ فم١مز ٚثٌمذ ٛ٘ –عٍُ ٚصٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -ي هللا ٛفىجْ سع

ُْ فِٟ َسعُ ٌَ  ﴿ :ثلغ، لجي صؼجٌٝٚٚ َْ ٌَُى ِ أُعْ ٛمَْذ َوج ﴾  رٌ َفَغَٕزٌ ِٛي هللاَّ
60

ٌّج ُعتٍَِش أَ ثٌّؤ١ِٕٓ ٚ، 

ِٗ  -سظٟ هللا ػٕٙج  –ػجةشز  وجْ ُخٍُمُُٗ  >>:لجٌش -عٍُ ٚصٍٝ هللا ػ١ٍٗ  -ػٓ ُخٍُمِ

 َْ <<ثٌمُشآ
61

ْ لذ عٍه ِغٍه ٠ٛى ،عٍُٚي صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛ. فئرث ِج صأعٝ ثٌّشث٘ك دجٌشع

 ثء .ٛثٌّشد١ٓ ػٍٝ فذ عٚس ث٢دجء ٚثٌظفش دجٌخالي ثٌق١ّذر ثٌضٟ صغٍؼ صذٚؿ ثٌفالٚثٌخ١ش 

ُٔٙ فٟ وً ٚث ٠مٍذٛٔز ثألخ١شر ثٔذٙش ثٌشذجح دجٌؼجٌُ ثٌغشدٟ فشثفٚفٟ ث٢ 9عـ ـ ّجز اىزقيٍذ

لذ أخز ٘زث ٚ ،ثٌضمذَٚثٌىّجي ٚإٌٝ دسؽز أٔٗ أصذـ شىال ِٓ أشىجي ثٌضؼذ١ش ػٓ ثٌشلٟ  ،شٟء

٠ً ٚعشثٚثٌضٟ صفعـ أوغش ِّج صغضش، ٚثٌشفجفز ٚذ٠ذر وّالدظ ثٌذٕجس ثٌمص١شر ثٌضم١ٍذ أشىجال  ػ

ثٌضغش٠قجس ٚلصجس ثٌشؼش ٚ ،عػٛثس ثٌخصش ثٌّٕخفط ثٌغجلطز إٌٝ أعفً ثٌٚثٌشذجح ر

 ثسثسٌٛإلوغغثسصذثةُٙ ٚشُ ٛدق ثٌٚثٌغش٠خ !! ٚثٌضفٕٓ ثٌمزس ٌمصجس ثٌٍق١ز ثٌشجر ٚثٌؼؾ١ذز 
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ثفذ ِٓ ٚثٌضم١ٍذ ثألػّٝ ٌىً ٚج٘ش ثإلػؾجح دجٌغشح غ١ش٘ج ِٓ ِظٚ، ثٌؼؾ١ذزٚثٌغش٠ذز 

 ةٗ.ِٚغجٚثٌخجسػ سغُ عٍذ١جصٗ 

ػٓ أدٟ عؼ١ذ ففٟ ثٌصق١ق١ٓ  ،صم١ٍذُ٘ٚثٌٕصجسٜ ٚد ٛإصذجع ث١ٌٙلذ ٔٙٝ ثإلعالَ ػٓ ٚ 

عٍُ: "ٌضضذؼٓ عٕٓ ِٓ وجْ لذٍىُ ٚي هللا صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛهللا ػٕٗ لجي: لجي سع سظٟثٌخذسٞ 

ثٌمزر دجٌعُ ٟ٘ س٠ش ثٌغُٙ ٚ ٖ"ٛث ؽقش ظخ خشح ٌذخٍضّٛدخٍ ٌٛثٌمزر دجٌمزر فضٝ  ٚفز

 ٌُٙ، ثإلصذجعٖ" ِذجٌغز فٟ ٛث ؽقش ظخ ٌذخٍضّٛدخٍ ٛفضٝ ٌ، دثي ػٍٝ وّجي ثٌّضجدؼز ٛ٘ٚ

ي ٛف١ظ ٠م ،ثَ ث٢خش٠ٓٛعٍُ ػٓ ثٌضشذٗ دجأللٚفٟ فذ٠ظ آخش ٠ٕٙٝ ثٌٕذٟ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚ  

 ".ُِٕٙ َٛ فٙٛمِٓ صشذٗ د" :فٟ ثٌقذ٠ظ ثٌزٞ صققٗ ثألٌذجٟٔ

 

ِٓ أُ٘ ِج ٠قّٟ ثٌشذجح ثٌّشث٘ك خالي ِشفٍز ثٌّشث٘مز ِٓ  9قذ اىفشاغىغـ ـ االهزَبً ث

ؿ ٚفٟٙ ِفغذر ٌٍش ،لجس ثٌفشثؽٚفغجد ثألخالق أْ ٠ضُ ثال٘ضّجَ دأٚثالٔقشثفجس ٚء ِٛضثٌك ثٌغ

ْ ِج ٛفلش ال ٠ؼشْٛ فغقز ِٓ ثٌٛؽذ ثٌّشث٘مٚصىغش ثٌّشجوً وٍّج ٚثٌذذْ .ٚثٌؼمً ٚثٌخٍك ٚ

دغذخ ثٌفشثؽ لذ ٠ضُ ثٌضؼجغٟ ٚ ،فذغذخ ثٌفشثؽ لذ ٠ُذقظ ػٓ ثٌشفمز ثٌغ١تز ،ْ دٗ أٔفغ٠ُٛٙشغٍ

 دغخ ثٌفشثؽ لذ ٠ٍؼ ثٌّشث٘ك ِغجٌه ثٌؾش٠ّز .ٚ ،ثٌّغىشثسٌٍّٚخذسثس 

لجس ثٌفشثؽ ٚدً فظ ػٍٝ ثال٘ضّجَ دأ ،ٌٙزث ثٌغذخ ٌُ ٠ضشن ثإلعالَ ثٌقذً ػٍٝ ثٌغجسحٚ   

لش َٚ ثٌم١جِز ِّٛج ٠ُغأي ػٕٗ ثٌؼذذ غذث ٠ٚ ،ث٢خشرٚس ثٌذ١ٔج ِٛٓ أِ شغً ثٌٕفظ دّج ٠ٕفؼٙجٚ

ي هللا ـ صٍٝ هللا ٛلجي سع :دشصر ـ سظٟ هللا ػٕٗ ـ لجي ٛثٖ أدٚففٟ ثٌقذ٠ظ ثٌزٞ س ،ثٌفشثؽ

ػٓ ػٍّٗ ف١ُ فؼً ٚ ،َ ثٌم١جِز فضٝ ٠غأي ػٓ ػّشٖ ف١ُ أفٕجٖٛي لذَ ػذذ ٠ٚ)ال صض :عٍُٚػ١ٍٗ 

ٖ (.ػٓ ؽغذٖ ف١ُ أدالٚ ،ف١ُ أٔفمٗٚضغذٗ ػٓ ِجٌٗ ِٓ أ٠ٓ ثوٚ ،ف١ٗ
62
 

ففٟ ثٌقذ٠ظ ثٌشش٠ف ثٌزٞ  ،ثٌطجػجسٚٔؼّز ِٓ ثٌٕؼُ ٌّٓ أفغٓ ثعضغّجسٖ فٟ ثٌخ١ش  ٛدً ٘  

عٍُ ـ ))ٔؼّضجْ ٚي هللا ـ صٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٛلجي سع :ػذجط سظٟ هللا ػّٕٙج لجي ثدٓثٖ ٚس

((.ثٌفشثؽٚثٌصقز  :ْ ف١ّٙج وغ١ش ِٓ ثٌٕجطِٛغذ
63
 

 ثعضغّجس٘ج أفغٓ ثعضغّجس، ٛؽ١ُٙٙ ٔقٛصٚلجس ثٌشذجح ثٌّشث٘ك ٚثال٘ضّجَ دأ ٌذٜ ٠ضؼ١ٓ  

ِّجسعز ٚ ،صؼٍُ دؼط ثٌّٙجسثسٚ ،وئشغجٌُٙ دقفع ثٌمشثْ ثٌىش٠ُ ،خجصز ثٌؼطً ثٌص١ف١ز

 .ثٌش٠جظجسٚدؼط ثألٔشطز 
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 :خاتمة

 :همابار أنها ترد بٌن مرحلتٌن اثنتٌن تكتسً مرحلة المراهقة أهمٌة بالؽة على اعت    

ر ور إلى طول من طوتحوأي أنها مرحلة تؽٌر  ،االكتمالومرحلة النضج ولة، ومرحلة الطف

لذلك فهً تتسم وأكثر نضٍج مما كان علٌه فً السابق، و ،آخر ٌصبح المراهق فٌه أكثر نماءٍ 

العقلً،  والنمو ،الجسمً والنم :الممٌزات ٌمكن إجمالها فٌما ٌلًوعة من الخصابص وبمجم

 .ٌنًالد والنمو ،االجتماعً والنمو ،الجنسً والنمو ،عالًاالنف والنمو

بما  ،اءوالمربٌن على حد سوهاته المرحلة من مشاكل جمة تثقل كاهل اآلباء  وال تخلو  

 ،اهم الدراسًوتردي فً مستو ،ٌترتب عنها من اضطراب فً شخصٌة بعض المراهقٌن

 :ٌات عدة أهمهاولنا تصنٌفها حسب مستوقد حاو

 ،االكتبابو ،الترددوحٌث ٌعانً أؼلب المراهقٌن من الحٌرة  النفسً:وى الصحً وـ المست

  ،عدم الرضا عن الذاتوكثرة القلق و

من المشاكل التً تطؽى خبلل هاته المرحلة التضاٌق من   :االجتماعًوى األسري وـ المست

 التقلٌد. وح نحوالنزواحتقار المجتمع له، واإلحساس بصراع األجٌال، و ،رقابة األسرة

ٌظهر  ،ع من التنافس بٌن المراهقٌنود نوخبلل هذه المرحلة ٌس :ى االقتصاديوالمستـ 

مما ٌفرز بعض المشاكل  ،ضةوراء صٌحات المواالنسٌاق وذلك من خبلل التباهً باللباس 

اكبة فً ون الموخاصة ممن ال ٌستطٌع ،الحاجة إلى المالوكاإلحساس بالفقر  ،االقتصادٌة

 خضم هذا التنافس.

عة من والمراهقة مجموى الجنسً ٌعرؾ المراهق وأما على المست :ى الجنسًوتـ المس

ر بعض المشاكل ومما ٌسمح بظه ،ثةواألن ورة أوالتؽٌرات الجسمٌة التً تحدد مبلمح الذك

مما  ،ع فً أزمات عاطفٌةوقوال وأ ،كالرؼبة فً ربط عبلقات جنسٌة مع الطرؾ اآلخر

 ساب. االكتودٌة التعلم وٌنعكس سلبا على مرد
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ى الدراسً تظهر بعض المشاكل من مثل الضعؾ وأما على المست :ى الدراسًوالمستـ 

 ،الشؽبوضى والف وح نحوالجنو ،السرحان داخل الحصة الدراسٌةود والشروالدراسً 

 التمرد على نظام المدرسة.و

منهجا فقد اتخذ اإلسبلم  ،ما ما عابقا أمام التربٌة اإلسبلمٌةولم تكن هذه المشاكل ٌو    

تخطً كل وإعداد النشء القادر على مجابهة كل الصعاب ورصٌنا لتفادي كل هذه المشاكل 

ل هللا صلى هللا علٌه ول ما قامت على عهد رسولة اإلسبلمٌة أوقد قامت الدو ،التحدٌات

لم تكن مشاكل المراهقة أبدا و ،ل هللاوا فً كنؾ رسوعلى أكتاؾ الشباب الذٌن ترب ،سلمو

ات التً سلكها المنهج ومن الخطوقدراته. وطاقاته وح هذا الشباب وطمجه وعابقا فً 

التربٌة و ،النفسٌة واء الجسمٌة أوالرعاٌة الصحٌة س :ما ٌلً اإلسبلمً فً هذا الباب نذكر

محتسبا له  ،كبل علٌهومت ،ترسٌخ اإلٌمان الذي ٌجعل المإمن دابم الصلة بربهوعلى العبادة، 

راضٌا  ،الضراءوشاكرا فً السراء  ،صابرا عند الببلء ،قدرهوكل أمره راضٌا بقضابه 

عة من اإلجراءات ومعامبلته . كما حث اإلسبلم على مجموكاته وازنا فً سلومت ،على ذاته

نبذ و ،ة الحسنةوالقدو ،من ذلك الصحبة الصالحةو ،التً تسمح بتخطً هذه المرحلة بسبلم

ؼٌرها من اإلجراءات التً و ،فراؼهمقات واالهتمام بؤو ،رعاٌة اآلباء لؤلبناءو ،التقلٌد

مها وحتى إذا أطلت مرحلة المراهقة بهم ،مة أظافرهوترعاه منذ نعون الشباب المراهق وتص

ز وتجاوكان لهذا الشباب المراهق من الزاد ما ٌمكنه من معالجة هذه المشاكل  ،مشاكلهاو

 بات التً تفرضها.   والصع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الملحق 

 

ارة البحثماست  



48 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفة مدى تأثٌرها على التحصٌل واستمارة لرصد أهم مشاكل مرحلة المراهقة 

 .اإلعداديي والثالثة من سلك الثانوالثانٌة ولى وٌات االولمستالدراسً 

 :ٌات التالٌةوتصنٌف هذه المشاكل من خالل المستوٌمكن تشخٌص و

 :ى الصحً النفسًوالمست

 ل الماضً؟  نعم         الالجٌوهل تحس بصراع داخلً بٌن جٌلك  .4

 هل ترغب فً العزلة ؟نعم         ال .0

 حات زائدة؟     نعم         الوهل لدٌك طم .6

 هل لدٌك حساسٌة للنقد تجاه األخر ؟    نعم         ال .6

 هل تشعر بالقلق الدائم ؟  نعم          ال .4

 .............ن مثلها ؟ ...............وماهً الشخصٌة التً ترٌد أن تك .3

 التردد ؟ نعم             الوهل تعانً من الحٌرة  .6

 ؟ نعم         ال بالنفسهل تعانً من فقدان الثقة  .8

 حزن شدٌد ؟ نعم        الوهل تعانً من اكتئاب أ .7

 ال   ك هدف فً حٌاتك ؟  نعم        هل لدٌ .42

 ال       انٌة تجاه اآلخر؟  نعم  والت عدوهل لدٌك مٌ .44

استمارة من انجاز 

: األستاذٌن المتدربٌن  

 ـ رشٌد كٌناوي

 ـ إدرٌس نجام

:تحت إشراف الدكتور  

 محمد بولوز

 ـ المركز الجهوي / الرباط

0246/0246  

:بحث تدخلً بعنوان  

 المراهقة خصائص وتوجٌهات

 بسم اهلل الرحمان الرحيم



49 
 

 نعم        ال    . هل تحس بعدم الرضا عن الذات ؟40

 . هل تحس بنقص فً جسمك ؟ نعم         ال46
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 ال  ؟ ّعٌ      اَخشعبطفٍخ رجبٓ اىطشف  . هو رعبًّ ٍِ أصٍخ40

  جضامٌ هللا خٍشاو ،ه ٍوء هزٓ االسزَبسحىىنٌ عيى قجتشكراتنا              

 :المراجعوالئحة المصادر 

 بعض تفاسٌره كتفسٌر السعدي.ورش عن نافع واٌة والقرآن الكرٌم بر ~

 صحٌح مسلم.و ،صحٌح البخاري ~

 3765دار الفكر الجامعً  ،( اإلسكندرٌةولنمجٌة اولوخلٌل مٌخابٌل ) سٌك  ~

 3763دار المعارؾ  ،( القاهرةمشاكلهاوالمراهقة خصابصها د )وجٌه إبراهٌم محمو  ~

 3761( القاهرة مكتبة النهضة المصرٌة المراهقوالطفل زٌدان محمد )ور حسٌن ومنص  ~

 عات الجامعٌةولمطبدار ا ،( اإلسكندرٌةمعالم علم النفسي عبد الرحمان )وعٌس  ~

عالم الكتب  ،( القاهرةالمراهقةولة والطف ،وعلم نفس النمزهران حامد عبد السبلم )  ~

3753 

 3765دار القاسم  ،ٌتو( الكاإلنسانً واألسس النفسٌة للنمد الرحٌم )طلعت حسن عب  ~

 3764دار الفرقان  ،( الدار البٌضاءجٌة المراهقولوسٌكزي أحمد )وأ  ~

  3770النشر و( المإسسة العربٌة للدراسات  المراهقري الحافظ )ون  ~

مكتبة دار  ،( الرباطحوى الطمومستوافق النفسً وجٌة التولوسٌكمرحاب أحمد صالح )  ~

 3766األمان 

 3773النشر وشركة باٌل للطباعة  ،( الرباطالشبابولة والطفالحدٌة المصطفى )  ~

 1002دار الكتب العلمٌة   ،تو( بٌرس المحٌطوالقام)مجد الدٌن  اديأبز والفٌر  ~

                           دار اآلفاق الجدٌدة ،تو( بٌرالمراهقةولة ومشكبلت الطفمٌخابٌل إبراهٌم أسعد  )  ~

3764       

 3771نسٌة للنشر والدار الت ،نسو( تم التربٌةوعلب أحمد )وشبش  ~

              ( الرباط جامعة محمد نفعالٌة للمراهق المؽربًاالواألسرٌة المشكبلت ي الدرٌج )زوأ  ~

 3756 ،4عدد  ،مجلة التدرٌس ،الخامس
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  3752عالم الكتب  ،( القاهرةاالجتماعًعلم النفس زهران جامد )  ~

 3756دار النهضة  العربٌة  ،( القاهرةالمراهقوي للطفل والترب والنمقً كمال )ودس  ~

 3756مكتبة النهضة المصرٌة  ،( مصريوعلم النفس التربأحمد صالح )  زكً  ~

 3750مكتبة النهضة  ،( بؽدادجٌة المراهقةولوسٌكالجسمانً عبد العلً )  ~

 3751دار النهضة العربٌة   ،( القاهرةيواألسس النفسٌة للتعلٌم الثانزكً أحمد صالح )  ~

( الرٌؾوً مشكبلت المراهقٌن فً المدن دراسة مقارنة فض مٌخابٌل )وخلٌل مع ~

 3753المعارؾ  ،القاهرة

 3760المصرٌة  والمكتبة األنجل ،( القاهرةجٌة المراهقةولوسٌكش إبراهٌم  )وقشق  ~

  31عدد  ،م التربٌةوكلٌة عل ،انوجامعة حل ،ٌةوسلسلة سفٌر الترب  ~

 3771م التربٌة وكلٌة عل ،الرباط( مؽربً من تراتب القٌمالمراهق القؾ وم) ٌتٌم محمد  ~

 االعتصام( مصر دار المراهقوظ )التربٌة اإلسبلمٌة لطفل ومحمد جمال الدٌن علً محف ~

3764 

        

 

 

 

 

 :فهرس البحث  
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 5.................ا:خصائصومها ومفه ،المراهقة :لوالفصل األ
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 16......................................................:النفسًى الصحً والمستعلى 
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 بكونها ) مرحلة أزمة ( و ذلك من خالل عبارته الشهٌرة ٌعتبر جورج ستانلً هول أول من عّبر عن المراهقة*21
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 1968دار الفكر من (  ً )األسس النفسٌة للنمو من الطفولة إلىقفؤاد البٌه 25
 ، المشاكل المرتبطة بالجانب الدراسً تمارةأنظر نموذج االس  26
 أنظر نموذج االستمارة فً الملحق  27
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