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تنظػػػيت وتوجيػػػ  ااقاتػػػ  البلػػػوغ تتطػػػًن ارينػػػة التعا ػػػ   عػػػ  ل إف الصػػػل الػػػرب ينػػػا ب سػػػ 

تةػػر  علػػي جسػػت ادلرا ػػ  . بعػػد  ف رػػا ؽ الةفولػػة و قبػػ  علػػي  ر لػػة جديػػدة وتنميػػة صيصػػيت 
بعػػػػ  علػػػػي ؤثر قػػػػد تػػػػشلػػػػا ( يف الةػػػػوؿ والػػػػولف والضػػػػ  )ة تطػػػػًنات رسػػػػيولوجية نوػػػػًنة و تنوعػػػػ

نالؿ بضػػػ    عمػػػ  وي ػػػوف الفػػػر   ضػػػاعر االسػػػتاخلصػػػبة تتضػػػ   يف  ػػػرل ادلر لػػػة . سػػػلونيات 
ويف  ػرل الفػ ة . لنفس   وية حتد ل، وصيصية ُ سػتنلة دُتيػ ل وتطػرب  ضػاعر الػوالء للم تمػ 

االجتماعيػة ادلتعلنػة بالاػياع يف حتديػد و ة    الصراعات النفسػية لقد يتعرض ادلرا   إىل سلس
تعلت ادلرا ػػ   عػػاص الصػػ  جيػػأ  ف يػػذلػػرا  .السػػلل شلػػا ينػػو  لػػو التمػػر  اذلويػػة و عررػػة الػػنف 
وقػػػد ي ػػػوف التمػػػر  اجيابيػػػا إحا د اػػػرج عػػػ   ػػػدو  األ ب ويةالػػػأ  ال رميػػػة والتمسػػػا بػػػالنيت

                                                 
لةيفة ال ند ب عاو  يئة . بد   لا نائأ  ئي  قست األصوؿ واإل ا ة ال بوية يف نلية ال بية األساسية و  .    

 (.اليونس و –ولا ة ال بية )لية دلرن  الةفولة واأل و ة التد ي  يف نلية ال بية األساسية وادلستضا ة احمل

 
 



مبةالػػأ عا لػػة  وػػ   نػػ  يف  ف ب  ػػ  ال بػػا  و نػػ  يف اختػػاح بعػػ  النػػرا ات اخلاصػػة بػػ  إف  
  .ناف قا  ا  

علػي   لػ  رلعلػ  ي ػرل نفسػادلرا   الرب ال يعا ض  بدا  لي  بالارو ة  نػ   توارػ   ػ    
 را  غًنل  وف قناعة ول   خورا    التصا ـ ياةر إىل قبوؿ النهر والس وت عن  امعا  يف 

الةاعة العمياء  ر و ة والتفر  يف النرا  ال ين  صرا  عما سب  ر يف يسػلت ادلرا ػ  . السال ة
قػد  ؟دة للم تمػ احلميػنػيت اليف  سًنت  لو حتنيػ  صيصػية  سػتنلة تر ػأ بالضػو م وحتػـ  

والتعصػػػأ والعدوانيػػػة ونلهػػػا تضػػػ    نظو ػػػة  ػػػ  والعنػػػا  يعػػػاص ادلرا ػػػ   ػػػ  التمػػػر  وادل ػػػابرة 
  .الصعوبات اليت قد تعصف باألسرة إحا د تتعا    عها علي بصًنة

 

 األسباب

 .غياب التوجي  السليت، وادلتابعة الينظة ادلت نة، والندوة الصحيحة . 

رتيتػ  العالقػات ت األسػرة   يانػا يف  ػرل ادلر لػة  ػ  الةبيعػي  ف تتػوتر عالقػا .2
ألف ادلرا ػػ  يبحػػ  عػػ   ويػػة  سػػتنلة وال يعػػرؼ نيػػف ادلتينػػة ويطيػػأ التفػػا ت 

قد يعيش ادلرا   يف بع  األ ياف  الة صراع بػٌن احلنػٌن . يبنيها  و يع  عنها
ر إىل  ر لػػػة الةفولػػػة ادلليئػػػة باللعػػػأ وبػػػٌن التةلػػػ  إىل  ر لػػػة الضػػػباب الػػػيت ت وػػػ

 .ريها ادلسئوليات
نآبػػػػاء و  هػػػػات  ننػػػػا ال نطػػػػًن نظرتنػػػػا و عا لتنػػػػا   ريهػػػػاو ػػػػ  األخةػػػػاء الػػػػيت ننػػػػ   .3

 .رينفر عناصطًن للمرا   رنعا ل  نةف  

الرجػوع أل ػ  عػدـ و  يظ  ادلرا    ف االعتما  علي النف  يعين إمهػاؿ الضػو م  .4
دلرا ػ   ػ   ػ  ا .رينحرؼ ع  جا ة احلػ  ريتمػر و ف ادلضانسة ص اعة اخل ة 

 ف يناقش بأ ب ولاوؿ  ف نتبىن وجهة نظرل إف نانت  ناسبة ول   مب ر   ف 
ريتبػػػ  الفػػػر    ب األسػػػرة اادلػػػا  ف ينتهػػػي ا ػػػدؿ ويبػػػد  العمػػػ  النػػػرا  يػػػتت اختػػػاح 

ال يتصػػا ـ  ػػ  قةعيػػات احلػػ  واادلػػا  ف ادلسػػألة نسػػبية تتحمػػ  وجهػػات  النػػرا 
 ررا  ػا والبػد للمرا ػ   ف يػد ؾ  ػرل  ال تستةي  األسرة تلبيػة ر اء رتيػ  .النظر

 .والتمر وتنلبات ني جينأ األسرة ويالت التم ؽ  يف العائلةالنواعد العنلية 



نوػػػرة النيػػػو  االجتماعيػػػة الػػػيت حتػػػد  ػػػ   رنػػػة ادلرا ػػػ  رػػػالتمر    ة رعػػػ   ػػػد اف  .5
قػوؿ األب  ػ  النيػو  الونيلػة علػي قلػأ ادلرا ػ   .واإل بػاط ادلمنوعات وال بت

لػػػ  نضػػػ ب " "ال ختػػػرج  ػػػ  ادلنػػػ ؿ" ... ال تسػػػتيدـ اذلػػػاتف:"للمرا ػػػ  و األـ 
 " .لا الرب تريدل

االنبهػػػا  بػػػالنميب الطػػػر  يف احليػػػاة  يػػػ  يتحػػػدم ادلرا ػػػ   نػػػاؾ قػػػيت ا ماعػػػة  .6
وينتصػػر للنػػيت الفر يػػة الػػيت دت ػػد احلريػػة ادلةلنػػة وال ت ػػ ث بػػالنيت الرو يػػة الػػيت 

 .تربيب الفر  مب تمع 

 ػػ  االعػػ اؼ باسػػتناللية ادلرا ػػ  رتمػػا ط األسػػرة سػػلةات   رػػ  قػػاا  و ائػػت .7
 .تسلةية دتن   با  ات ادلرا  

يف  ػػ  ادلضػػ الت ال وجيػػة واألسػػرية بةرينػػة الػػدائت التف ػػا األسػػرب والتضػػن   .8
  .علنية

واحلر ػاف الػرب والت ا ػ  ضػد النهػر واإلمهػاؿ للوػو ة يضعر ادلرا   برغبػة عا  ػة  .9
 .يعايض 

توجيهها الوجهة الصػحيحة إح ب مبوا أ ادلرا   وعدـ ضعف اال تماـ األسر  .1 
ادلؤسسات ال وبية والرياضية  ع  إ صا  ا إىلتفريطها جيأ تصريف الةاقات و 

 .يف اجملتم والونارية 
تعػػ  بػػرا   اإلعػػالـ مبوػػًنات تػػدعو الفػػر  للتمػػر  علػػي النػػيت الدينيػػة ونلمػػا  ػػ   .  

نلمػا قػ    الفاػائيات واالن نػت ادلرا    ػ   ػرا ادلػو   ا سػ  واستسػلت لسػمـو
 .ا تباا  بنيت األسرة ولا ت  نانيت  وتنوعت ررات 

ادلرا نة  ر لة ت يد ريها ررص حتم  ادلسػئولية الضػرعية واألخالقيػة رػ ف د يػتت  .2 
 .و ستمرة هتيئة ادلرا   وادلرا نة لرلا ر ف ادلصاعأ ت وف قاسية

  راحلر ػاف  ػ   ؼء النصػيحة تنـو األسرة بتأنيأ ادلرا     اـ إخوانػ  و خواتػ .3 
 .الصا قة اخلالية    صوائأ الت ريح     سباب التمر  والعصياف



 التمرد السلبي ظاهرم

رادلرا   يريد  ف يتحر     نػ   التبعيةقيو  االستنالؿ و  دو  عدـ التميي  بٌن  . 
 .الت اـ

 .الضعو  باعف االنتماء األسرب .2

والنصػػػػد  ػػػػ  السػػػػؤاؿ ي ػػػػوف  حتػػػػرج الراصػػػػدي  جلفػػػػةيسػػػػأؿ بةرينػػػػة اسػػػػتف الية  .3
 . االستن ا  ال االستفسا 

 .عدـ التنيد بتوجيهات الوالدي   غت   ا واقعية و ناصد ا واضحة النف  .4

ادلعا ضػػػػة والتصػػػػلأ يف ادلواقػػػػف ألسػػػػباب غػػػػًن  وضػػػػوعية الطػػػػرض  نهػػػػا إثبػػػػات  .5
 .الرات واالنتصا  للنف 

 .الفرائ  الدينية التسا   يف   اء .6

 .ـ إعةاء ولف للةرؼ ا خرالتفرييب يف الضو م وعد .7

 .ومنيب تف ًنل احلًنة يف حتديد اإلاا  العاـ لضيصيت  .8
 . اجات اجملتم  تطليأ  غبات الفر  علي .9

الرغبػػة يف التمػػر  علػػي قػػرا ات األسػػرة إلصػػعا  ا خػػري  بالسػػييب الػػرب يضػػعر  .1 
 .ب  نتي ة إلمهال 

 .واإلصرا  علي الر ب يف قاايا ال تستح  حلا الت   والعنا  .  

إلسػػػراؼ يف اللػػػب  واختيػػػا  األحواؽ الطريبػػػة الػػػيت قػػػد تسػػػتف  و  األ ػػػر وال ا  .2 
 .تتماصي     ا  و سائد يف اجملتم 

 .وإظها  النوة  أ الظهو  وإصباع الطرو  .3 

 .التلفظ بألفاظ نابية .4 

( التدخٌن، ادلعانسػات )يلني ادلرا   ادلتمر  اللـو علي ا خري  ويسوغ دتر ل  .5 
 .ا قلة الوعي ا ماعيتطلأ عليه مب  ات وا ية

 

 العالجالوقاية و

حتريػا وجتنػأ نػ   ػا  ػ  صػأن  السابنة الرنر اال  ال     سباب دتر  ادلرا    . 
 . غبة ادليالفة ادلر و ة



فػػرغ  ضػػاعرل الطاضػػبة بصػػو ة ريالسػماح للمرا ػػ  بػػالتعبًن عػػ   ر ػػا ل الضيصػػية  .2
نلمػػات  هربػػة و  ،وبعبػػا ات  ا ئػػة ،بةرائػػ  الئنػػة باصػػرة علػػي صػػرط  ف ت ػػوف 

ينبطػي  ف ال  .ترت   علي  با ئ ا  اـ ال بًن واإلخالص يف الوصوؿ للصواب
نستاء    مساع تر ر ادلرا نٌن عند ا ينولػوف   ػو ا  ال نرغػأ ريهػا بػ  نضػ ر ت 

يف رحػػوم مث ننظػػر ونوػػين علػػي صػػ اعتهت يف ادلواجهػػة احل يمػػة علػػي ادلصػػا  ة 
االتصػاؿ ني يسػتمر   بتواض  صواهبت وننب  ، ةالبهت ونر  علي  خةائهت برر 

 .الصحيح ويومر التواص الصريح 

توجيػػػ  ادلرا ػػػ  وادلرا نػػػة لػػػو الػػػ ا   الفعالػػػة لت ػػػري  وشلا سػػػة  فهػػػـو التسػػػا ح  .3
 ػػ  اواعيػػة والتعػػايش يف زلػػييب األنديػػة الرياضػػية والوناريػػة  يػػ  ينسػػ ت الفػػر  

ونػػػة بادلوضػػػوعية رػػػال ويعػػػ  عػػ    يػػػ   ريػػػة  نر الصػػػحيحة ا ماعػػة وبػػػـ  النػػػيت 
 .جيرح  و ادش النسي  االجتماعي

تنوية الوالع الديين    خالؿ   اء الفرائ  الدينية والت اـ الصحبة الصاحلة و ػد  .4
. جسو  التواص  والتعػاوف  ػ    ػ  اخلػ ة والصػالح يف احملػييب األسػرب وخا جػ 

بػػػػػد  ػػػػػ  ت ويػػػػػف جرعػػػػػات الونارػػػػػة اإلسػػػػػال ية  يػػػػػ   ف اإلسػػػػػالـ  ميػػػػػ   وال
تضػػريعات  يػػنظت  يػػاة ادلرا ػػ  ال نمػػا يػػ عت  عػػداء اإلسػػالـ بأنػػ  ي بػػت الرغبػػات 

 .وبـر الضهوات
ترغيػػػػأ ا بػػػػاء واأل هػػػػات والفتيػػػػات والفتيػػػػاف بتوسػػػػي  نةػػػػاؽ ثنػػػػارتهت بةبيعػػػػة  .5

ادلرا نػػػػػة رػػػػػ ف تػػػػػورًن النسػػػػػيب ال ػػػػػايف  ػػػػػ  ادلعررػػػػػة يسػػػػػه  عمليػػػػػة التعا ػػػػػ   ػػػػػ  
نتػػائ  الد اسػػػات يف  إف اإلاػػالع علػػػي. ويػػػرل  الصػػعوبات  ضػػ الت ادلرا نػػة

. وادلرا ػ  والتوار  بٌن األ   فيد ا مي   ثناء انتناء سب  التواص  ن  ال بية ي
لفتػػاة حتتػػوب الونارػػة اإلسػػال ية علػػي نػػت  ائػػ   ػػ  الػػرخائر الػػيت تعػػٌن الفػػ  وا

هت عناصػػر صػػاحلة نعلػػي  سػػ   تينػػة جتعػػ   ػػعلػػي تضػػ ي  صيصػػيتهت السػػوية 
النػػػػيت الفر يػػػة الػػػػيت حتنػػػ   ناصػػػػد الفػػػػر  وارػػػػ  ينبػػػر التمػػػػر  وينػػػد  يف رلتمػػػ   ت

 .واجملتم  يف رف وا د



ريمػػا يلػػي  .اإل صػػا   ػػ  خػػالؿ اإلقنػػاع العنلػػي لسػػد اخللػػ  وتصػػويأ األخةػػاء .6
و   .   اسػتنباط العديػد  ػ  الفوائػد  نػ  وقف رر    السًنة النبوية العةػرة مي ػ

يػا  سػوؿ :  صلي ا هل علي  وسلت رنػاؿصابا  تي النل"يف  سند اإل اـ  زتد  ف 
رػدنا  نػ   ا ف:  ػ   ػ  رنػاؿ: ر جػرول وقػالوا ا هل ائرف   بال نػا رأقبػ  النػـو عليػ 

وال : ال وا هل جعلػين ا هل رػداءؾ قػاؿ:  حتبػ  أل ػا قػاؿ: ر ل  قػاؿ: قاؿ ،قريبا
ين ال وا هل يػػا  سػػوؿ ا هل جعلػػ:  رتحبػػ  البنتػػا قػػاؿ: النػػاط ببونػػ  أل هػػاهتت قػػاؿ

ال وا هل :  رتحبػػػ  ألختػػػا قػػػاؿ: وال النػػػاط ببونػػػ  لبنػػػاهتت قػػػاؿ: ا هل رػػػداءؾ قػػػاؿ
ال :  رتحب  لعمتا قاؿ: وال الناط ببون  ألخواهتت قاؿ: جعلين ا هل رداءؾ قاؿ

  رتحبػػػ  خلالتػػػا: وال النػػػاط ببونػػػ  لعمػػػاهتت قػػػاؿ: وا هل جعلػػػين ا هل رػػػداءؾ قػػػاؿ
روضػػ  : وال النػػاط ببونػػ  خلػػاالهتت قػػاؿ: ؿوال وا هل جعلػػين ا هل رػػداءؾ قػػا: قػػاؿ

اللهت اغفر حنبػ  واهػر قلبػ  و صػ  ررجػ  رلػت ي ػ  بعػد حلػا : يدل علي  وقاؿ
  ."الف  يلتفت إىل صيء

يعلمنػػػا احلػػػدي  النبػػػوب السػػػاب  رػػػ  ا تػػػواء ادلضػػػ الت بةرائػػػ   تنوعػػػة  نهػػػا احللػػػت 
 .هتػػت  صػػلحة الضػػي واحلػػوا  والػػدعاء وضػػرب األ ولػػة ادلنةنيػػة الػػيت دتػػ  الواقػػ  و 

ويسػػتفا   ػػ  احلػػدي  السػػاب  ال  يػػأ الػػدائت بننػػوات االتصػػاؿ واحلػػوا  والصػػرا ة 
ال ي فػي  ف نػرر  البػات  .رهرل الننوات تعصػت ادلرا ػ  وادلرا نػة  ػ    الػ  نوػًنة

 .ادلرا    وف صرح  ت ا   لألسباب والدوار  ال ا نة و اء حلا

وا ػػ اـ الرغبػػات الفر يػػة الػػيت ال الواجبػػات احلنػػوؽ و   راعػػاةعلػػي ا بػػاء واألبنػػاء  .7
يف   ػػر الرصػػيدة رػػال يفػػرض األب قناعاتػػ  ا ػػائرة علػػي البنػػت تتاػػم  ادلفاسػػد 

و ظػػا ر علػي ر اب وتناليػد وإجبػػا ل إف قسػر ادلرا ػ   .لواجهػا و اذلػا و  اسػػتها
وتناسأ ادلاضي رنيب تعيػ  تند ػ  وتفنػدل صيصػيت  صرعا غًن  ل  ة و سالا 
ال ت ر ػوا  وال نػت علػي رثػا نت، رػ  ت سللوقػوف "قػاؿ احل مػاء   .دلرنػةادلعاصرة ا

 . "ل  اف غًن ل ان ت

                                                 
 .(227، 18 ، اب  زتدوف، ص 849، 3 5، العا لي، ص 94 الضهرستاص، ص )  



ةػػػاؽ اخليػػػا  والضػػػو م  ػػػ   تةلبػػػات إعػػػدا  ادلرا ػػػ  لييػػػوض عبػػػاب توسػػػي  ن  .8
يتفػ  تػ  مبػا ابتةوير ااقاتػ  وحتنيػ  قد  ادلرا    عباء احلياة علي بينة ول ي ينـو 
 . وار   ع  وال يهد  ا هو  بالتمر  وا حو    ادلعايًن السليمة للم تم  ريت

 -التسػػػػوؽ –اخلػػػػروج للن  ػػػػة ) يفاػػػػلهااالصػػػػ اؾ  ػػػػ  ادلرا ػػػػ  يف عمػػػػ   نضػػػػةة  .9
وحلػػػا لتنلػػػي   سػػػا ات االخػػػتالؼ وتوسػػػي   نػػػوؿ التوارػػػ  وبنػػػاء ( الرياضػػػة

  . جسو  التفا ت

 .تض ي  وض    داؼ عائلية  ض نة واختاح النرا ات بصو ة رتاعية  ننعة .1 

يأ ادلػػرا نٌن وادلرا نػػات علػػي رػػ  احلػػوا ، ونيفيػػة اختػػاح النػػرا ، و واجهػػة تػػد   .  
 .ادلض الت، وارائ  شلا سة احلرية  وف إرراط  و تفرييب

يف بع  ادلناسبات    احلرص السماح للمرا   باستاارة  صحاب  يف البيت  .2 
 . وا لوط  عهت لبع  الوقت تعلي التعرؼ إليه

  رػػ ف د تنضػػط نػػة ريػػ  وحتتػػاج لػػ ا   تنمويػػة لػػدم ادلرا ػػ  ااقػػات  ائلػػة سل و  .3 
لي     احل مة  ف نتصيد  خةاء ادلػرا نٌن وادلر نػات . باخلًن  صطلتنا بالباا 

ونعػػػد  عيػػػػوهبت مث ال نػػػػورر ذلػػػػت  يػػػا ي  تصػػػػريف  ػػػػوا بهت وانتضػػػػاؼ  نفسػػػػهت 
 . رادلرا نة  ر لة  ساسة لتحديد اذلوية

ليت ينبطػي  ف نت نبهػا يف التعا ػ   ػ  احلر     ال رلة السلبية رم  العبا ات ا .4 
 نػػػت  -اسػػػ ت يػػػا سػػػلييب اللسػػػاف - تمػػػر  –عنيػػػد  – نػػػت راصػػػ  : ادلػػػرا نٌن

 رل ال لمات وغًن ا تستف  ادلرا ػ  .  نت ال تفهت  بدا   -وتنتند   ائما  جتا ؿ
 .وال حتن  ادلرا     العالجوادلتاعأ وجتلأ ادل يد    ادلضان  

 الخاتمة

احملػػػييب األسػػػرب يف النظريػػػة والعمليػػػة تبػػػد   ػػػ  ال بيػػػة  السػػػلونية ف  عا ػػػة ادلضػػػ التإ
ميػػر ادلرا نػػوف وادلرا نػػات بسلسػػلة سػػريعة  ػػ  . واحملارظػػة علػػي النظػػاـ، الػػرب  ساسػػ  التاػػا  

التطًنات البيولوجية والنفسية نما ينفتحوف علي اجملتم  بصو ة  ن  شلا يتةلأ بنػاء ادل يػد  ػ  
األصػػػيلة يف نػػػيت لل و نػػػوؽ ا خػػػري  حلانتهػػػاؾ  وف   سػػػة احلريػػػاتعالقػػػات االجتماعيػػػة وشلاال

تتةلػػأ التطػػًنات السػػابنة تضػػ ي  صيصػػية ناضػػ ة تسػػ  نػػ  حلػػا وتت يػػف  عهػػا . اجملتمػػ 



 مههػػا التضػػد  يف  عا لػػة ادلرا ػػ  وإلطػػاء و نػػا قػػد ينػػ  التمػػر  الػػرب ينػػت   ػػ  ترانمػػات نوػػًنة 
نػة، والونػاء احلسػ ، وتسػلت ادلهػاـ الػيت يسػتةيعوف بتاج  عضر الفتياف والفتيػات إىل الو.  ويت 

 . ا  اـ النيت ا ماعيةرائدة و  ،و مهية النظاـ ،النياـ هبا ني يعرروا ذترة التاا  
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