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دور الخدمة االجتماعية في معالجة مشكالت النفور االجتماعي للمراهقين
دراسة ميدانية في بغداد
م.د.مروج مظهر عباس  /قسم اخلدمة االجتماعية /كلية الرتبية للبنات/جامعة بغداد
مستخمص البحث
مرحمة المراىقة مرحمة ىامة وحساسة مف الناحية االجتماعية ،كونيا المرحمة التي يتعمـ فييا المراىؽ تحمؿ
المسؤوليات االجتماعية وتكويف افكارىـ عف الحياة االسرية ،فضال عف انيا المرحمة التي يبحث فييا المراىؽ
لنفسو عف مكاف ميـ في المجتمع ليصبح شخصا مستقال اجتماعيا ،لذلؾ يبرز دور الخدمة االجتماعية لبذؿ
افضؿ الجيد واصدقو مف اجؿ اعداد المراىؽ لمرحمة المراىقة ومساعدتو في التغمب عمى مشكالتيا بحيث تجعمو
يتكيؼ مع المجتمع الذي يعيش فيو .

مشكمة البحث

تتحدد مشكمة البحث في التعرؼ عمى ما يترتب مف خمؿ أو تحديات في نفور االفراد اجتماعياً  ،السيما مدة

المراىقة  ،فقد اشارت الكثير مف اكتب واالدبيات الى أف يمكف ينفر المراىؽ اجتماعياً وتتبمور انفعاالتو وتترسخ

في ىذه المرحمة نظ ارً لما يتعرض لو مف تغير في مظاىر النمو المختمفة (الجسمية والفسيولوجية واالجتماعية
والعقمية واالنفعالية والدينية والخمقية) فضالً عف ما يتعرض لو مف ظروؼ اجتماعية واقتصادية تؤدي الى خمؽ

صراعات متعدد داخمية وخارجية قد تنجـ عف نتائج نفسية واجتماعية سمبية تؤثر في حياة المراىؽ  ،ومف

المتوقع تعرضو لمشكالت وحاالت سوء التكيؼ االجتماعي واالندفاعية ومسارة النزوات والغرائز أو ربما االنحراؼ
واالدماف والعدواف واالجراـ  ...الخ
لذا فأف االىتماـ بمرحمة يؤدي الى نمو ُيعتمد عميو في تطوير المجتمع وىنا تكمف مشكمة البحث الحالي الذي
يعد محاولة لإلحاطة والتعرؼ عمى التغييرات الحاصمة في تمؾ المرحمة مف حياة االنساف والتي تنجـ مف اغفاليا
مشكالت اجتماعية ونفسية كثيرة تؤثر في حياتو فيما بعد وبالذات مشكمة (النفور االجتماعي لدى المراىقيف) .

أىمية البحث والحاجة اليو

أف النفور االجتماعي لدى المراىقيف يعد مشكمة جديدة بالبحث ألنيا تؤثر في سموكيـ وشخصيتيـ فيما بعد ،
وقد تناوؿ البحث ىذه الشريحة الميمة مف المجتمع التي تمر بمرحمة انتقالية حرجة تحتاج الى المزيد مف
االىتماـ وذلؾ بغية االرتقاء بيـ الى اعضاء شديف فعاليف في المجتمع .
أف طريقة توافؽ المراىؽ مع البيئة (الطبيعة والمجتمع) تتأثر بمدى القدرة في التكيؼ ،فاألقؿ توافقاً يجد صعوبة

في المبادرة واتخاذ القرار ويفتقر الى االستقاللية ويميؿ الى الخضوع والتأثير السمبي في اآلخريف بعكس المراىؽ

الذي يمكف أف يتمتع بالقدرة عمى التكيؼ والسعي الى تنظيـ نشاطو والسيطرة عمى البيئة.
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لذا فاإلحساس ب عدـ القدرة عمى التفاعؿ والنفور لدى المراىقيف يؤثر بشكؿ مباشر في صنع القرار واالختيار
وابداء الرأي واالعتماد عمى النفس وتكويف عالقات اجتماعية ،وعميو يعد النفور االجتماعي مف المشكالت التي
يواجييا المراىؽ والتي قد تسببمو حالة مف الصداع وعدـ نمو الشخصية بشكؿ متكامؿ مالـ تحؿ ىذه األزمة
بطريقة ايجابية.
عمى وفؽ ما تبيف مف اىمية ىذا الموضوع وتأثيره في حياة المراىؽ ،فقد أرتات الباحثة دراستو نظرياً وميدانياً
لدى المراىؽ في مجتمعنا.

اىداؼ البحث

يسعى البحث لمتعرؼ عمى -:
ٔ -المشكالت السموكية في حياة المراىقيف .
ٕ -مظاىر التغير المؤثرة في نفور المراىقيف اجتماعياً .

ٖ -التوصيات والمقترحات التي ستبنى في ضوء النتائج التي يتـ التوصؿ الييا .

تحديد المفاىيـ والمصطمحات

ٔ -المراىقة

Adolescence

المراىقة في المغة  ،تفيد معنى االقتراب او الدنو مف الحمـ  ،وبذلؾ يؤكد عمماء فقو ىذا المعنى في قوليـ رىؽ
بمعنى غشى او لحؽ او دنا مف  ،فالمراىقة بيذا المعنى ىو الفرد الذي يدنو مف الحمـ او اكتماؿ النضج .

(ٔ)

وتعرؼ بانيا "مرحمة مف النمو متوسطة بيف سف البموغ وسف الرشد تحيط بيا أزمات ناشئة عف التغيرات
الفسيولوجية والتأثيرات النفسية واالجتماعية .

(ٕ)

وقد عرفيا ستانمي ىوؿ بأنيا فترة انتقاؿ مف حادة وعنيفة  .تمثؿ مرحمة خاصة في حياة االنساف تتسـ
بالعنؼ والتوتر .

(ٖ)

 -1فؤاد انطٛذ  ،االضص انُفطٛح نهًُٕ يٍ انطفٕنح انٗ انشٛخٕخح  ،ط  ، 4دار انفكر انعرت ، ٙانقاْرج ،19995 ،
ص. 259
 -2اتراْٛى عثذهللا انعًار  ،يشكالخ طهثح انًرحهح االعذادٚح ٔحاجرٓى اإلرشادٚح  ،جًعٛح عًال انًطاتع انرعأَٛح ،
عًاٌ  ، 1992 ،ص. 362
َٕ -3ر٘ انحافظ انًراْق  ،دراضح ضٛكٕنٕجٛح  ،انًؤضطح انعرتٛح نهذراضاخ ٔانُشر  ،تٛرٔخ  ، 1991 ،ص29
.
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ٕ -النفور

Aversion
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معنى النفور لغة اصميا يدؿ عمى جفاؼ و تباعد  ،ومف ذلؾ َنفَر فالف وغيره  ،بمعنى تجافيو وتباعد عف مكانو
 ،وًنفَر َي ِن ْفر نفو ارً ونفا ارً  :إِذا فر وذىب  ،و َّ
الن ْف َر  :التَّفَ َّ
ش َرد .
رؽ  ،ونفر الظبي وغيره نف ارً و نفراناً َ :
معنى النفور اصطالحاً
(ٗ)
ىو اف تَ ْمقَى الناس أو تعامميـ بالغمظة والّ ِشدَّة ونحو ذلؾ ؛ َّمما يحمؿ عمى النفور مف اإلسالـ و ِ
الد ّيف .
باع ُد.
ور  -:مصدر نفر  -:لـ يكف نفوره اال نفو ارً عارضاً  -:اْل ُك ْرهُ ْ ،اإلَعراض التَّ ُ
ال ُنفُ ُ
أو

النفُور  -:فقداف االتصاؿ او قياـ العداء بيف االقارب او الزمالء بسبب عدـ االتفاؽ أو عدـ االستمطاؼ .

(٘)

-------------------------------------------------------------

المبحث االوؿ

المشكالت السموكية في حياة المراىقيف
أف وطأة المراىقة تختمؼ مف فرد الى آخر ومف بيئة الى أخرى وكذلؾ تختمؼ باختالؼ االنماط الحضارية التي
ينشأ في وسطيا المراىؽ  ،فيي تختمؼ في المجتمع البدائي عنيا في المجتمع المتحضر  ،وكذلؾ تختمؼ مف
مجتمع المدينة عنيا في المجتمع الريفي  ،كما تختمؼ بيف المجتمع المتزمت الذي يفرض كثي ارً مف القيود عمى

نشاط المراىؽ  ،عنيا في المجتمع الحر الذي يتيح لممراىؽ فرص العمؿ والنشاط وفرص اشباع الدوافع

والحاجات المختمفة .

()ٙ

ال عف اف مرحمة المراىقة ليست مستقمة بذاتيا استقالالً تاماً وانما تتأثر بما مر بو الطفؿ مف خبرات في
فض ً

المرحمة السابقة مف حياتو  ،فالنمو عممية مستمرة ومتصمة  ،وىذا يعني أف كؿ مرحمة مف مراحؿ النمو تتأثر

بما قبميا فيما بعدىا مف مراحؿ .

()ٚ

وغالباً ما يجد األىؿ صعوبة في التعامؿ مع ابنائيـ الذيف يمروف بمرحمة المراىقة ونتيجة لتسارع األحداث في
كافة األصعدة  ،اصبح مف الصعب التركيز في المشكالت التي تواجو المراىؽ  ،ألنيا مرحمة حرجة جداً في حياة
االنساف ؛ لذا يمكف أف نستعرض شيء مف االيجاز عف ىذه المشكالت وىي -:
أوالً  -:الصراع الداخمي
1- www.dorar.net /enc/akhlaq/1916
َ/فٕر2- www.almaany.com /ar/dict/ar-ar/
 -1انًجذٔب  ، 1429 ،ص55
 -2ذٕيا جٕرج خٕري ، ٙضٛكٕنٕجٛح انًُٕ عُذ انطفم ٔانًراْق  ،ط  ، 2يجذ انًؤضطح انجايعٛح نهذراضاخ
ٔانُشر ٔانرٕزٚع  ،تٛرٔخ  , 2003 ،ص .52
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ينشأ الصراع في ىذه المرحمة مف حياة االنساف نتيجة لمتغيرات البيولوجية والجسدية والنفسية
واالجتماعية التي تط أر عمى المراىقيف وتؤثر في سموكو االجتماعي ولعؿ مف ابرزىا (صراع بيف االستقالؿ عف
االسرة أو االعتماد عمييا ،ألف االعتماد عمى الغير مف الناحية االجتماعية يعد سمة مف سمات سوء التوافؽ في
اء وانع ازالً وعزوفاً عف التعامؿ االجتماعي
الحياة والبيئة االجتماعية ،الذي مف شأنو أف يجعؿ الفرد اكثر انطو ً
()ٛ
مع اآلخريف .
صراع بيف غرائزه الداخمية وبيف التقاليد االجتماعية  ،صراع بيف الطفولة ومتطمبات الرجولة واالنوثة  ...الخ )،
واالنساف ميما بمغ مف قوة وامكانيات جسمية وعقمية ال يستغنىعف اآلخريف في اشباع حاجاتيـ  ،فاالعتماد
المتبادؿ بيف الناس ضروري الستمرار الحياة االجتماعية .

()ٜ

ثانيا  :الخجؿ واالنطواء
اف الخوؼ الزائد عمى االبناء والتدليؿ  .واحياناً القسوة الزائدة تؤدي الى شعور المراىؽ بعجزه عف مواجيو
مشكالتو  ،االمر الذي يعيقو عف تحقيؽ تفاعمو االجتماعي فتظير عميو صفات واضحة مثؿ احمرار الوجو عند
التحدث والتمعثـ في الكالـ وانعداـ الطالقة  ،وتشير منظمة الصحة العالمية الى اف عدـ تقدير المرء لذاتو يجعؿ
نفسو اسوء عدد لنفسو  ،واف مشكمة عدـ تقدير الذات وخاصة في الفئة المقصودة ببحثنا قد تسبب االنتماء ،
وىذا مف اكثر اسباب الموت شيوعاً .

(ٓٔ)

فينالؾ عالقة ايجابية بيف تقدير الذات والنجاح االجتماعي في مجاالت الثقة بالنفس واالعتداد في المظير

والنجاح العممي والقدرة عمى تكويف عالقات اجتماعية جيدة  ،لذا تركز الخدمة االجتماعية جيودىا بتشجيع
ال عف مستمزمات بناء الشخصية مف قبيؿ
المراىؽ في التحدث والحوار مع اآلخريف وتعزيز ثقتو بنفسو  ،فض ً
التمرف عمى الخطابة وحضور المجالس وغيرىا .

ثالثاً  :التمرد

يرفض اي نوع مف الوصايا او النصح وغالباً ما يشكو مف عدـ فيـ والديو لو بوصفيـ قميمي الخبرة في الحياة
وعدـ قدرتيـ عمى التمييز بيف الخطأ و الصواب لذلؾ يحاوؿ المراىؽ االنفصاؿ عف مواقؼ ورغبات الوالديف

 -3عثذ انًجٛذ ٔاحًذ انشرت ، ُٙٛاالضص انُفطٛح ٔاالجرًاعٛح ٔانٓذٖ االضالي ، ٙدار انفكر انعرت ، ٙانقاْرج ،
 ، 1999ص .400
 -1يحًذ عٕدج ٔيرض ٙكًال اتراْٛى  ،انصحح انُفطٛح ف ٙضٕء عهى انُفص ٔاالضالو  ،انكٕٚد  ،دار انعهى ،
 ، 1996ص.96
 -2ضعاد جثر ضعٛذ  ،ضٛكٕنٕجٛا انرغٛٛر ف ٙحٛاج انًرء االفراد ٔانًجرًعاخ  ،ط  ،عانى انكرة انحذٚث  ،االردٌ ،
 ، 2009ص . 149
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كوسيمة لتأكيد واثبات ذاتو والمطالبة بالمزيد مف الحرية واالستقالؿ ،وانو يعد اي سمطة فوقية او اي توصية
وانما ىي استيانة بقدارتو العقمية التي اصبحت موازية جوىرياً لقدرات الراشد ،وانيا استيانة بالروح التقديرية

لديو وبالتالي تظير عميو معالـ سموكيات التمرد والمكابرة والعناد  ،ىذا مع ايماف الخدمة االجتماعية بمبدأ

التغير واالختالؼ ،فكؿ جيؿ لو ظروفو وقيمو  ،واف ما يصمح لجيؿ قد ال يصمح لجيؿ آخر  ،حيث تختمؼ
االحتياجات والرغبات لدى الشباب مف مدة الى اخرى  ،مما يتطمب التجديد والتطوير لمدراسات والوقوؼ عمى ما
يستجد مف رؤى ووجيات نظر ومواقؼ .

(ٔٔ)

فيناؾ اباء يتصفوف باإلسراؼ باستخداـ سمطتيـ االبوية  ،ويعمموف لمتدخؿ في شؤوف ابنائيـ وفي سموكيـ ،
وىـ بيذا يس يئوف الييـ بحرمانيـ مف فرص النمو السميـ ،واتقاف اساليب مواجيو الحياة  ،ونتيجة ذلؾ يقود الى
احدى الحالتيف  ،اما اف يكونوا ثائريف متمرديف مياليف لمتحكـ واالستبداد  ،واما أف يكونوا جبناء ضعفاء
متردديف ،لذا البد مف النظر الى المراىؽ كوحدة انسانية متكاممة تحتاج لمتعميـ والتوجيو والمساعدة االجتماعية
وأف لو رغباتو وميولو وديناميكية ولديو القدرة عمى التفكير والتغيير كما انو لو ذاتية وامكاناتو الفردية .

(ٕٔ)

رابعاً  :العصبية وحدة الطباع

يتصرؼ المراىؽ مف خالؿ عصبيتو كمما اراد اف تحقيؽ مطالبو بالقوة والعنؼ كما يكوف متوت ارً بشكؿ يسبب

ازعاجاً كبي ارً لممحيطيف بو  ،فضالً عف وجود اسباب اخرى تؤدي الى زيادة عصبية المراىؽ ونفوره اجتماعياً
كضيؽ المنزؿ الذي يسكنو وعدـ توفر اماكف يستطيع مف خالليا ممارسة االنشطة الذىنية او الجسدية  ،وعميو

يمكف الوصوؿ الى نقطة جوىرية اال وىي وجود عالقة قوية بيف وظيفة اليرمونات والتفاعؿ عند المراىقيف الذي
يؤدي الى تفاعالت مزاجية تظير عمى شكؿ (غضب واستثارة وحدة طباع عند الذكور وغضب واكتئاب عند
االناث)  ،لذا البد مف اف يدرؾ االباء اليوـ – او يجب اف يدركوا باف الفروؽ الفردية أمر طبيعي بيف االفراد في
جميع النواحي الجسمية والعقمية والنفسية واالجتماعية .

(ٖٔ)

لذلؾ البد مف جعميا باباً يدخموف مف خاللو الى اعماؽ الطفولة وفيميا والحد مف عصبية المراىؽ مف خالؿ
توفير الحب واالحساس باألماف والعدؿ والمشاركة واالىتماـ .

 -1فٛصم يحًذ انغراٚثح  ،انخذيح االجرًاعٛح ف ٙانًجرًع انعرت ٙانًعاصر  ،ط  ،2دار ٔائم نهُشر عًاٌ االردٌ
 ، 2009 ،ص . 159 -159
 -2ضٛاء انذ ٍٚاتراْٛى َجى  ،انخذيح االجرًاعٛح ف ٙانًجال انًذرض ، ٙديُٕٓر  ، 1999 ،ص. 19
 -3ذٕيا جٕرج خٕري ، ٙضٛكٕنٕج ّٛانًُٕ عُذ انطفم ٔانًراْق  ،يصذر ضثق ركرِ  ،ص.99
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خامساً  :السموؾ المزعج

ويتجسد ذلؾ في رغبة المراىؽ بتحقيؽ مقاصده الخاصة دوف االىتماـ بالمصمحة العامة وبالشكؿ الذي يعبر فيو
عف نفسو واحاسيسو ورغباتو بطرؽ غير الئقة كالشتـ والسرقة والتصادـ مع الكبار وقد يصؿ بو االمر الى حد

االذية الجسدي.

(ٗٔ)

وايذاء الصغار واتالؼ الممتمكات والتورط في المشاكؿ والمجادلة والتأفؼ وعدـ االىتماـ بمشاعر اآلخريف  ،وىذا
ناتج عف االفكار الخاطئة التي تصؿ لذىنو بأف المراىؽ شخص قوي ويصارع اآلخريف ويأخذ حقوقو بيده ال
بالحسنى .

ِ
عاتقة واقناعو بأف قوة
لذا يمكف تالفي او تجنب شر ىذه االمور خالؿ تبصيره بعظمة المسؤوليات اتي تقع عمى
االنساف تكمف في عقمو واخالقو ورزانو سموكو  ،ال في جسده  ،وأف الخدمة االجتماعية في ىذا المجاؿ ماىي
اال الجيود المبذولة بأسموب فعاؿ لصيانة وتنمية عالقة المراىؽ بأسرتو واقرانو بغية تقوية اواصرىا واالبقاء
عمييا مع استغالؿ اقصى قدرات افرادىا لموصوؿ بيـ الى درجة مف االستقرار والطمأنينة في جو مف التألؼ

والتعاوف  )ٔ٘( .وعميو البد مف اشراؾ وتشجيع المراىؽ في طرح مشكالتو ومناقشتيا بكؿ ثقة وصراحة مع الكبار
لحميا  ،خاصة مشكالتو المتعمقة باألمور ( الجسدية والعاطفية والعائمية ) التي مف الممكف اف يكوف فييا
فريسة الجيؿ والضياع واالغراء .
مف ىنا تبرز اىمية الخدمة االجتماعية  ،عندما يقوـ االختصاصي االجتماعي بدوره المتكامؿ في تقديـ الخدمات
االنمائية والوقائية والعالجية بما يساعد في تييئة جو اجتماعي مريح ومحبب لنفوس المراىقيف لما لو مف
أىمية في نمو صحتيـ النفسية والجسمية والعقمية واالجتماعية  ،مما يؤدي الى تكويف مواطف صالح غير قادر
عمى التكيؼ في المجتمع .

 -1ضهٕٖ عثًاٌ انصذٚق ، ٙاالضرج ٔ انطكاٌ يٍ يُظٕر انخذيح االجرًاعٛح  ،دار انًعرفح انجايعٛح  ،انطٕٚص ،
 ، 2000ص.105
 -2عثاش يحًٕد يك ، ٙدُٚايٛح االضرج ف ٙعصر انعٕنًح  ،ط  ،يجذ انًؤضطح انجايعٛح نهذراضاخ ٔانُشر
ٔانرٕزٚع تٛرٔخ –  ، 2009ص . 149
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المبحث الثاني

مظاىر التغير المؤثرة في نفور المراىقيف اجتماعياً

أف المدة الزمنية التي تسمى مراىقة تختمؼ مف مجتمع آلخر  ،ولكف ىذه المدة أو نيايتيا تزيد او تنقص حسب
البيئة التي يوجد فييا المراىقوف .

()ٔٙ

فالشاب او الفتاة المراىقة بالرغـ مف تميزه بالعيش في مجتمع عربي اال إنو مف الناحية النفسية والحيوية يمر
بتطورات وتغيرات اسوة بباقي شباب العالـ تؤثر بطريقة مباشرة في حياة المراىؽ  ،ومظاىر التغير ىذه تشمؿ
-:
أوالً  :النمو الجسدي

اف المراىقة مرحمة يتـ فييا تكويف الجسـ بأجيزتو العظمية والعصبية والتناسمية  ،فيي تدرج طبيعي يؤدي الى

التكامؿ البدني  ،ومرحمة انتقاؿ مف جسـ طفولي الى جسـ ناضج  ،اال أف ىذا التغير والنمو السريع ال يتـ
بشكؿ تدريجي مستمر ومتصؿ  ،حيث يتجمى مف ىذا االنتقاؿ ازدياد الطوؿ لدى الجنسيف واتساع بعض اجزاء
الجسـ كالكتؼ والصدر والحوض وضخامة الصوت ونضجو  ...الخ  ،فيذا النمو السريع يسبب ارتباكاً في حركة

المراىؽ  ،مف ذلؾ يمكف معرفة اف ىذا التغير في ىيئة المراىؽ لو األثر البعيد والكبير في التكويف االنفعالي ،

مما يسبب القمؽ وا الرباؾ ويجعؿ الميارات الحركية عند المراىؽ غير دقيقة نتيجة لثورة داخمية تؤثر بشكؿ
مباشر في المراىؽ  ،لذا فأف االىتماـ بالعنصر العنصر البشري باي مرحمة مف مراحؿ حياتو البد وأف يكوف
اىتماـ شامؿ بما يممكو مف قدرات عضمية وفكرية معرفية تمكنو مف استغالؿ الفرص المتاحة والحد مف
التحديات والتطورات ،واف االختصاصيف االجتماعييف ليـ دور رئيس في عممية االرشاد والتوجيو بالرغـ مف
وجود العديد مف الميف والتخصصات في ىذا المجاؿ  ،اال اف مينة الخدمة االجتماعية مف اكثر ميف الرعاية
االجتماعية تعامالً مع االفراد بنظرة شمولية متكاممة .

()ٔٚ

وعميو يجب تبصير المراىؽ قبؿ مدة مف حدوث ىذه التغيرات لمحد مف الوقوع في الكثير مف المشكالت التي

يتعرض ليا نتيجة التغير السريع والمفاجئ الذي يتعرض لو .
ثانياً  -:النمو النفسي

اف التحوالت اليرمونية والتغيرات الجسدية في مرحمة المراىقة ليا تأثي ارً قوياً عمى الصورة الذاتية والمزاج
والعالقات االجتماعية  ،فاالنفعاؿ السريع يؤثر في عالقو المراىؽ بالمحيطيف بو  ،وأف الخدمة االجتماعية تعنى

بالعالقة االجتماعية التي تؤدي الى زيادة محصمة تفاعؿ االفراد والجماعات مع بيئتيـ االجتماعية واحداث التغير
االجتماعي المطموب  ،كما تعنى بإزالة العقبات التي تعترض التنمية واطالؽ الطاقات البشرية الكامنة  ،مستندة
 -1ذٕيا جٕرج خٕر٘  ،ضٛكٕنٕج ّٛانًُٕ عُذ انطفم ٔانًراْق  ،يصذر ضثق ركرِ  ،ص59
 -2يحًذ رفعد قاضى ٔ آخرٌٔ  ،ا نرعاٚح االجرًاعٛح ف ٙانخذيح االجرًاعٛح  ،يركس ذٕزٚع انكراب انجايع، ٙ
جايعح حهٕاٌ  ،انقاْرج  ، 2006 ،ص . 259
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في ذلؾ عمى قواعد عممية توصمت الييا مناىج العموـ االجتماعية باستخداـ اساليب فنية خاصة بيا  ،يزاوليا
اختصاصيف اجتماعييف مؤىموف ومعدوف ليذا الغرض .

()ٔٛ

أف نمو المراىؽ نفسياً ي تحدد في عدد مف التغيرات االنفعالية مف قبيؿ الحساسية الشديدة والتأثر بأبسط المثيرات
وذلؾ بسبب اختالؿ في أتزاف ىرمونات الغدد وعدـ قدرة المراىؽ في التكيؼ السريع مع البيئة المتجددة  ،التي

تتطمب منو سموكاً اكثر نضجاً ،فضالً عف مظاىر اليأس والكآبة والتي غالباً ما تدفعو الى االنطواء والميؿ نحو

العزلة .

()ٜٔ

لذلؾ تعد الخدمة االجتماعية اداة لحصر االبعاد الشخصية و االجتماعية لجميع األفراد وتحميؿ مشكالتيـ
الحاضرة والمستقبمية.

(ٕٓ)

واالختصاصي االجتماعي عند ممارسة لعممو مع ىذه الفئة فانو يضع نصب عينو خصائص تمؾ المرحمة ليتمكف
مف مساعدتيـ في زيارة فيميـ ألنفسيـ ومعرفة قدراتيـ وامكانياتيـ .
ثالثاً  :احالـ اليقظة

اف احالـ اليقظة أنما ىي شرود ذىني يحمؽ بو الفرد بعيداً عما حولو ليعيش وىو قادر أف يحقؽ ما يريد أو

تدىور ،فالمراىؽ والمراىقة يجداف في احالـ اليقظة متنفساً لرغباتيما واشباعاً آلماليما ،وانيا بكؿ تأكيد راحة
وسمواناً لما يفتقدانو لما يفتقدانو في الحياة الواقعية العممية ،خاصة وأف مرحمة المراىقة تتبمور فييا اتجاىات
الفرد االجتماعية والعقمية نحو العمؿ واالنتاج والمجتمع والتقاليد .

(ٕٔ)

كالحمـ بمستقبؿ باىر او الحمـ برجولة ق وية وانوثة كاممة والحمـ بنجاح دراسي متفوؽ او ثروة طائمة او مشاريع
شخصية  ...الخ  ،يفكراف في انجازىما داخؿ محيط االسرة او المجتمع او العالـ  ،فاالختصاصي االجتماعي عند
تعاممو مع المراىقيف يبتعد تماماً عف الموـ و التأنيب والضغط والعقاب  ،بؿ أتاحو الفرصة ليـ لمتعبير عف
اليروب منيا وااللتجاء الى عالـ الخياؿ .

رابعاً  -:الصراع النفسي

يعاني المراىقوف صراعاً نفسياً يتحدد في التطرؼ االنفعالي  ،فيما يحباف اآلف ما يرفضاف بعد قميؿ  ،كذلؾ

ال عف ما يميز ىذه
المرور بحالة ال يعمماف معيا ماذا يريدوف ويعد ىذا السبب األوؿ لمصراع النفسي  ،فض ً
المرحمة مف خالؿ االطالع عمى دراسات اجتماعية ونفسية تيتـ بقضايا ىذه الفئة مف سمات عامة واساسية

 -1يحًذ يصطفٗ احًذ  ،انركٛف ٔانًشكالخ انًذرضٛح  ،دار انًعرفح انجايعٛح  ،االضكُذرٚح  ، 1999 ،ص111
.
2- Lela Costion : Adltation in the Delivery of School Social Work Social Case Work 53
vv.ne 1972 , P.351.
 -3يحًذ ضاليح يحًذ غثار٘  ،انخذيح االجرًاعٛح ٔ رعاٚح االضرج ٔانطفٕنح ٔانشثاب  ،ط  ، 2انًكرة انجايعٙ
انحذٚث  ،االضكُذرٚح  ، 1999 ،ص .. 220
 -1يحًذ شحاذّ رتٛع ،عهى انُفص االجرًاع ،ٙط ،1دار انًٛطرج نهُشر ٔانرٕزٚع ٔانطثاعح ،عًاٌ-االردٌ،2011 ،
ص.124

884

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )56

مشتركة بينيـ تجعؿ االىتماـ بيـ مف اولى المسؤوليات التي تقع عمى عاتؽ المجتمعات وىي (السف
والديناميكية وانتشار مشاعر القمؽ والتوتر والميؿ الى التجديد وااليماف الكامؿ بالتغير والميؿ الى االنفتاح عمى
ما ىو خارج عف ذاتو ومحاولة التخمص مف كافة الضغوط مف اجؿ تأكيد التعبير عف الذات .

(ٕٕ)

ونتيجة ذلؾ تؤدي حتماً الى حدوث صراع ناتج عف تطرؼ المراىؽ وتقمبو وعدـ استقراره وتناقضو بسبب طبيعة
ما يعانيو مف تغيرات جسمية داخمية وخارجية ،وىذا بالتأكيد يحيؿ مف المراىؽ شخصاً منفعؿ ومتصؼ بالنفور

االجتماعي محاوالً بالبحث عف مجتمع يشعر مف خاللو بقيمة التغيرات التي طرأت عمية  ،وغالباً ما يمجأ

االختصاص االجتماعي ألشراؾ المراىقيف في مناقشات جماعية لطرح مشكالتيـ المتشابية  ،وىو بذلؾ يشجعيـ
ويعاونيـ بالشعور اف مشكالتيـ شائعة بيف مف ىـ بنفس العمر وليست مشكمة لمراىؽ معيف مما يساعدىـ

عمى مواجيتيا وايجاد الحموؿ ليا .
منيجية البحث العممي
تعد ىذه الدراسة مف الدراسات الميدانية في الخدمة االجتماعية التي تيتـ " بدراسة العالقة بيف النفور
والمشكالت التي تواجو المراىقيف " واالسباب المتداخمة الجسدية والنفسية واالجتماعية  ،وتعتمد ىذه الدراسة
عمى طريقة المسح الميداني الذي يتضمف المراحؿ التالية -:
ٔ .ميداف البحث .
ٕ .حجـ العينة .
ٖ .استمارة االستبانة .
ٗ .المقابمة .
٘ .تبويب المعمومات وتكويف الجداوؿ االحصائية .
اما ميداف البحث  /قامت الباحثة بأجراء المقابمة وتوزيع االستمارات عمى عدد مف الطمبة في المرحمة المتوسطة
في محافظة بغداد
واعتمدت الباحثة عمى اختيار عينة عشوائية مكونة مف (ٓٓٔ) طالب و طالبة وقد استغرؽ توزيع ىذه
االستمارات وقتاً وجيداً مما حدا بالباحثة الى اتباع األسس الموضوعية بعيدا عف االىواء العاطفية حتى يتـ
التوصؿ الى استنتاج احصائي قائـ عمى التصميـ الى الكؿ .

اما تصميـ االستمارة فقد احتوت عمى مجموعتيف مف االسئمة .
ٔ -االسئمة العامة .

ٕ -االسئمة الخاصة .

مع وضع اسئمة اضافية تركز عمى نفس المحتوى مف بعض االسئمة ولكف بأسموب يختمؼ مف حيث صيغة
السؤاؿ  ،واليدؼ مف ذلؾ التأكد مف صحة اجابة المبحوثيف

.. -2
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وتـ مقابمة الطمبة وجياً لوجو وفؽ االختيار العشوائي  ،وبعد التوزيع قامت الباحثة بتفريغ النتائج في جداوؿ
احصائية مف اجؿ استخداـ المقاييس االحصائية والربط بيف الجداوؿ ربطاً عممياً في ضوء المصادر العممية

والدراسات الميدانية .

وتتحدد صعوبة البحث في عدـ تفيـ وتعاوف البعض مف الطمبة في ممئ االستمارة.
جدوؿ (ٔ)
الفئات العمرية

العدد

مركز الفئة

ـ×ؾ

ٖٔٔ٘-

ٕ٘

ٗٔ

ٕٚٛ

ٔٛ-ٔٙ

ٗٛ

ٔٚ

ٛٔٙ

المجموع

ٓٓٔ

ٖٔ

ٗٗ٘ٔ

الوسط الحسابي = ٗٗٔ٘,
توضح نتائج الدراسة أف الوسط الحسابي لعينة البحث بمغ (ٗٗ )ٔ٘,سنة،مما يؤكد بانيا المرحمة العمرية التي
تخضع لكثير مف التغيرات الجسدية والذىنية التي تحتاج الى دراية وعناية لموصوؿ بيا مرحمة النضج واالكتماؿ
لتساىـ في بناء المجتمع وتييئة االجياؿ لتطوره نحو االفضؿ.
جدوؿ (ٕ)
النوع االجتماعي

العدد

%

ذكور

٘ٗ

٘ٗ %

اناث

٘٘

٘٘ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

يوضح الجدوؿ عينة البحث مف حيث النوع االجتماعي حيث بمغ عدد الذكور (٘ٗ) وبنسبة ( ٘ٗ ) %اما عدد
االناث (٘٘) وبنسبة ( ٘٘ ) %اعتماداً عمى التعداد السكاني  ،ألف نسبة االناث تشكؿ اكثر مف الذكور .
جدوؿ (ٖ)
الدخؿ الشيري

العدد

%

ٖٓ٘ٔٓٓ-

ٓٔ

ٓٔ %

ٖٓ٘٘ٓٓ-

ٖٓ

ٖٓ %

ٓ٘٘ٚٓٓ-

ٓٗ

ٓٗ %
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ٜٓ٘ٓٓ-ٚ

٘ٔ

٘ٔ %

ٓ٘ -ٜفأكثر

٘

٘%

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

اف االحواؿ االقتصادية والمادية لالفراد والجماعات مف شأنيا اف تحدد مينتيـ وتربيتيـ واسموب حياتيموالنماذج
السموكية والعقمية ليـ (ٔ) كما يعتقد كنزبرؾ ،لذا يتضح مف الجدوؿ اعاله اف (ٓٗ )%مف عينة البحث تممؾ
دخال متوسطا قد يساىـ في توفير مستمزمات المعيشة.

(ٖٕ)

جدوؿ (ٗ)
حجـ العائمة

العدد

%

ٕٗ-

ٕٙ

% ٕٙ

٘ٚ-

ٖٙ

ٖ% ٙ

 -ٛفأكثر

ٔٔ

ٔٔ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

يتضح مف الجدوؿ اعاله اف الظروؼ المالية واالقتصادية تتأثر بحجـ العائمة وقد بمغت النسبة ( )%ٖٙلمعوائؿ
التي يتراوح عدد افرادىا (٘ ، )ٚ-بينما تراوحت النسبة (  )%ٕٙلمعوائؿ التي يتراوح عدد افرادىا (ٕ.)ٗ-
جدوؿ (٘)
عائديو السكف

العدد

%

ممؾ

ٖٛ

% ٖٛ

ايجار

ٕٙ

ٕ% ٙ

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت نسبة (ٕ )% ٙمف عينة البحث يسكنوف في بيوت ايجار،وقد تكوف ىذه النسبة مؤثرة عمى المراىؽ كونيا
تتطمب ضرورة توفير الماؿ ليتوفر السكف.

1- Ginsberg , M, Sociology , London , 1961 , P.161
..
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العدد ( )56
جدوؿ ()ٙ

المنطقة السكنية

العدد

%

شعبي

ٖٓ

ٖٓ %

متوسط

٘٘

٘٘ %

راقي

٘ٔ

٘ٔ %

المجموع

ٓٓٔ

بمغت نسبة العوائؿ في االحياء الشعبية (ٖٓ )%مقارنة في المناطؽ الراقية (٘ٔ )%والمتوسطة ( ٘٘ )%واف
السكف في االحياء الشعبية يعد مشكمة اجتماعية مف ناحية التزمت وااللتزاـ التي يتعرضيا المجتمع .
جدوؿ ()ٚ
نوعية السكف

العدد

%

دار

ٕٓ

ٕٓ %

مشتمؿ

ٔ٘

ٔ٘ %

شقة

ٕٕ

ٕٕ %

مع االقرباء

ٖ

ٖ%

اخرى تذكر

ٓ

ٓ

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ%

بمغت النسبة ( ٔ٘  )%ممف يسكف بمشتمؿ والنسبة ممف يسكف بشقة وىو ما يوضح تقيد حرية المراىؽ بحرية
السكف و عدـ تمكنو مف ممارسة اغمب ىوايتو .
جدوؿ ()ٛ
الحالة االقتصادية

العدد

%

جيدة

ٕ٘

ٕ٘ %

متوسطة

ٕٗ

ٕٗ %

ضعيفة

ٖٖ

ٖٖ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %
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العدد ( )56

بمغت النسبة (ٕٗ )%لمحالة االقتصادية المتوسطة ونسبة ( ٖٖ )%لمحالة الضعيفة مما يوضح اف الحالة
االقتصادية يترتب عمييا غالء معيشة وااليجار والمستمزمات االخرى التي ترىؽ العائمة مما يؤثر عمى افرادىا .
جدوؿ ()ٜ
الترتيب بيف االخوة

العدد

%

االوؿ

ٕٖ

ٕٖ %

الوسط

ٔ٘

ٔ٘ %

االخير

ٔٚ

% ٔٚ

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة ( ٔ٘  )%لمترتيب الوسط بيف االخوة مما يدؿ عمى اف عينة البحث ال تعاني الكثير مف المشكالت
التي يعاني الترتيب االوؿ واالخير سواء الدالؿ الزائد او القسوة .
جدوؿ (ٓٔ)
االعراض التي تعاني

%

العدد

التسمسؿ المرتبي

منيا
ارتفاع ضغط الدـ

ٓٚ

% ٔٚ

ٖ

زيادة نبض القمب

ٓٗ

ٓٔ %

ٙ

فقداف الشيية

ٜٛ

ٕٗ %

ٔ

الصداع

٘ٚ

ٗٔ %

٘

تقمب المزاج

ٕٛ

ٕٓ %

ٕ

التوتر

ٓٙ

٘ٔ %

ٗ

المجموع

*ٗٓٚ

ٓٓٔ %

يتضح مف الجدوؿ اف (ٕٗ)%مف عينة البحث تعاني مف فقداف الشيية ،يمييا تقمب المزاج بنسبة (ٕٓ )%وىو
امر طبيعي نتيجة لمتغيرات المصاحبة ليذه المرحمة مف حياة الفرد.
__________________________
*االجابات اكثر مف حجـ العينة الف السؤاؿ تضمف امكانية االجابة عف اكثر مف بديؿ.
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العدد ( )56
جدوؿ (ٔٔ)

تقبؿ النصائح

العدد

%

نعـ

٘ٛ

٘% ٛ

ال

٘ٔ

٘ٔ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة ( ٘ )%ٛممف يتقبؿ النصائح وىي االكثر وىو مؤشر جيد فيما لو تـ التنفيذ .
جدوؿ(ٕٔ)
اكثرىـ يتقبؿ ارائؾ

العدد

%

االب

٘ٔ

٘ٔ %

االـ

ٔٚ

% ٔٚ

االخوة

ٕٖ

ٕٖ %

االصدقاء

ٕٕ

ٕٕ %

المعمميف

ٔٔ

ٔٔ %

االقرباء

ٖ

ٖ%

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة ( ٕٖ )%لألخوة الذيف يتقبموف اراء اخوتيـ ممف ىـ في سف المراىقة وخاصة االكبر سناً بوصفيـ
عاشوا التجربة نفسيا في نفس السف.

جدوؿ (ٖٔ)
تؤيد االختالط في الدراسة

العدد

%

نعـ

ٖٜ

ٖ% ٜ

ال

ٚ

%ٚ

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة ( ٖ )%ٜممف يؤيد االختالط في المدارس  ،فغالباً ما نجد في مرحمة المراىقة ينجذب الفرد لمجنس

االخر مقارنة بالنسبة (  )%ٚممف ال يؤيدوف االختالط في الدراسة .

844

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )56
جدوؿ (ٗٔ)

خالؿ مدة المراىقة تحاوؿ كسب
المزيد مف االصدقاء

العدد

%

نعـ

ٜٗ

ٗ% ٜ

ال

ٙ

%ٙ

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة(ٗ )%ٜلمحاولة كسب اصدقاء جدد وىذا ما يؤكد بيانات الجدوؿ السابؽ (ٖٔ) ليذه المرحمة
بالتعرؼ عمى اناس جدد واصدقاء جدد .
جدوؿ (٘ٔ)
العدد

%

اكثر الظروؼ تأثي ارً بحياتؾ

ٖ٘

ٖ٘ %

الظروؼ االجتماعية

ٖٓ

ٖٓ %

الظروؼ النفسية

ٖ٘

ٖ٘ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

الظروؼ االقتصادية

بمغت النسبة (ٖ٘ ) %لكؿ مف الظروؼ االقتصادية والنفسية بينما بمغت (ٖٓ )%لمظروؼ االجتماعية وذلؾ
ألف عينة البحث بعمر ال تتحمؿ الكثير مسؤوليات الظروؼ االجتماعية .
جدوؿ ()ٔٙ
اكثر مشكمة واجيتؾ خالؿ مدة

العدد

%

المراىقة
العاطفية

ٗٚ

% ٗٚ

العائمية

ٓٔ

ٓٔ %

الجنسية

ٖٗ

ٖٗ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %
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العدد ( )56

بمغت النسبة (  )%ٗٚلممشكالت العاطفية وتمييا المشكالت الجنسية اما المشكالت العائمية فغالباً اليشترؾ فييا
افراد عينة بحكـ العمر وقمة الخبرة في الحياة .

جدوؿ ()ٔٚ
المعاناة مف مشكمة التغير في
النمو الجسدي

العدد

%

نعـ

٘ٚ

% ٘ٚ

ال

ٖٗ

ٖٗ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة (  )%٘ٚممف يعانوف مف التغير الجسدي و بنسبة ( ٖٗ )%ممف ال يعانوف ومف خالؿ زيارتي
الميدانية تأكدت بأف عينة البحث التي اجابت ب (ال) غالباً ما كانت لدييا معمومات عف ىذه التغيرات .
جدوؿ ()ٔٛ

التعرؼ عمى اصدقاء مف غير

العدد

%

مكاف إقامتؾ
نعـ

ٛٛ

% ٛٛ

ال

ٕٔ

ٕٔ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة (  )%ٛٛلمتعرؼ عمى اصدقاء مف غير المنطقة التي تسكف فييا عينة البحث .
جدوؿ ()ٜٔ
مدى تأثير وسائؿ االتصاؿ

العدد

%

الحديثة
سمبي

ٓٚ

ٓ% ٚ

ايجابي

ٖٓ

ٖٓ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت نسبة (ٖٓ )%لمتأثير االيجابي بينما بمغت نسبة (ٓ )%ٚلمتأثير السمبي وىو ما اكدتو عينو البحث فيما
لو كاف االستخداـ الصحيح لوسائؿ االتصاؿ الحديثة .
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العدد ( )56
جدوؿ (ٕٓ)

ما تأثير الوسائؿ الحديثة
لعالقتؾ بأسرتؾ

العدد

%

نعـ

ٚٛ

% ٚٛ

ال

ٕٕ

ٕٕ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

تأثير وسائؿ االتصاؿ الحديثة لعالقة عينة البحث بأفراد اسرتيا فقد بمغت النسبة ( )%ٚٛوىو دليؿ لما يعانيو
المراىؽ مف انطواء وعزلة .
جدوؿ (ٕٔ)
مدى تقبؿ االىؿ لمخروج مع

العدد

%

االصدقاء
نعـ

ٖٔ

ٖٔ %

ال

ٛٚ

% ٛٚ

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

يوضح الجدوؿ اف غالبية عينة البحث تعاني مف عدـ تقبؿ االىؿ لمخروج مع االصدقاء حرصاً عمييـ كونيـ

قميمي الخبرة بالحياة وتجنب مرافقة اصدقاء السوء .

جدوؿ (ٕٕ)
مدى المشاركة في مناسبات

العدد

%

االسرة
نعـ

ٖٚ

% ٖٚ

ال

ٖٙ

ٖ% ٙ

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت نسبة مشاركة عينة البحث بالمناسبات مع افراد اسرىـ ( )%ٖٚمقارنة
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العدد ( )56

مع عدـ مشاركتيـ بنسبة ( ٖ )%ٙكونيـ غالباً ما يكوف منشغميف لمتعرؼ عمى اصدقاء جدد مف نفس الفئة

العمرية .

جدوؿ (ٖٕ)
الوسيمة التي تعبر عف غضبؾ

العدد

%

الصمت

ٕٓ

ٕٓ %

البكاء

ٖ٘

ٖ٘ %

الصراخ

٘ٗ

٘ٗ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت نسبة ( ٘ٗ )%لمتعبير عف الغضب بالصراخ وىي الوسيمة التي اكد عمييا الذكور في عينة البحث بينما
تمجأ االناث الى الصمت والبكاء .
جدوؿ (ٕٗ)
افضؿ طريقة الستغالؿ وقت

العدد

%

الفراغ
االنشطة الجسدية (الرياضية)

ٖٓ

ٖٓ %

المطالعة والقراءة

ٕٓ

ٕٓ %

الرسـ واالعماؿ اليدوية

ٖ٘

ٖ٘ %

مرافقة االصدقاء

٘ٔ

٘ٔ %

المجموع

ٓٓٔ

ٓٓٔ %

بمغت النسبة (ٖ٘  )%لمرسـ واالعماؿ اليدوية وىي االكثر كونيما تمارس مف قبؿ االناث وىي االكثر عدد في
عينة البحث فيما بمغت النسبة (ٖٓ )%لألنشطة الجسدية والرياضية وىكذا ....
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العدد ( )56

التوصيات
بناء عمى نتائج البحث الحالي  ،توصي الباحثة االباء باآلتي -:
ً
ٔ -تعويد االبناء اتباع مجموعة التعميمات والقواعد واآلداب االخالقيػة واألسػرية  ،ولكػف عمػييـ اف ال يتػرددوا فػي
يكوف جواً كئيبػاً ورتيبػاَ يجعػؿ مػف األبنػاء كالػدمى لػيس ليػـ
التعامؿ المرف معيـ ألف الرتابة والتزمت والجحود قد ّ
حرية الحركة والتغيير وابداء الرأي .
ٕ -عػػدـ االسػػتخفاؼ بػػآراء االبنػػاء فػػي حالػػة استطالعيمواستفسػػارىـ عػػف بعػػض االمػػور أو حػػوؿ مػػا يػػدور فػػي
محيطيـ  ،بؿ ينبغي اإلجابة عنيا بيدوء ووضوح وصدؽ وبساطة .
ٖ -العمؿ عمى تشجيع المبادرات واالبتكارات التي تظير لدى االبناء وتعويدىـ النقد البنػاء فػي حالػة وقػوع الخطػأ
وتعويػػد االبنػػاء عمػػى القيػػاـ باألعمػػاؿ التػػي بمقػػدورىـ عمميػػا ومسػػاعدتيـ عمػػى القيػػاـ باألعمػػاؿ التػػي توكػػؿ الػػييـ
بحرية تامػة ليكػوف فػي ميسػورىـ االعتمػاد عمػى أنفسػيـ واتخػاذ القػ اررات المناسػبة فػي مسػتقبؿ حيػاتيـ الدراسػية
والمينية.
ٗ -توفير ما يمزـ االبناء مف احتياجات ضرورية لتنمية مػواىبيـ وقػدراتيـ ومعػامالتيـ معاممػة معتدلػة  ،واحتػراـ
شخصػػياتيـ ووجيػػات نظػػرىـ الخاصػػة والسػػماح ليػػـ بمشػػاركة زمالئيػػـ فػػي المعػػب وتنميػػة اوالعيػػـ وميػػوليـ ،
واالجابة عف استفساراتيـ واف يغرسوا فييـ حب االعتماد عمى النفس .

المقترحات

ٔ -التعرؼ عمى األسباب المؤدية الى ارتفاع نفور الفرد في المرحمة العمرية .
ٕ -اجراء بحوث حوؿ نفور المراىقيف اجتماعياً وعالقتو ببعض المتغيرات  ،مثؿ

أ -االمف النفسي

ب -العولمة

ٖ-اجراء بحوث حوؿ نفور المراىقيف اجتماعياً وعالقتو ببعض المتغيرات مثؿ

أ -الخمفية االجتماعية ( ريفية – حضرية )
ب -الترتيب الوالدي

ٗ -التعرؼ عمى االسباب المؤدية الى عدـ نفور البعض مف المراىقيف اجتماعياً
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العدد ( )56

اسئمة البحث الميداني الموسوـ (دور الخدمة االجتماعية في معالجة مشكالت النفور االجتماعي لممراىقيف )
ضع عالمة ( √) في الحقؿ المناسب
أوال -:االسئمة العامة
ٔ-العمر (ٖٔ()ٔ٘-
ٕ-الجنس ذكر (

) (()ٔٛ-ٔٙ
)

انثى (

)

)

ٖ-الػػػػػػػػػػػػػػدخؿ الشػػػػػػػػػػػػػػيري (ٓ٘ٔ) ()ٜٓٓ-ٚ٘ٓ( ) ()ٚٓٓ-٘٘ٓ( ) ()٘ٓٓ-ٖ٘ٓ( ) ()ٖٓٓ-
(ٓ٘ -ٜفأكثر)( )
ٗ-عدد افراد العائمة (ٕ()ٗ-
٘-عائدية السكف ممؾ (

)

-ٙالمنطقة السكنية شعبية (
-ٚنوع السكف دار (

) (٘()ٚ-
ايجار(
)

)

متوسطة (

) مشتمؿ (

-ٛالحالة االقتصادية جيدة (

) ( -ٛفأكثر)(
)

راقية (

) شقة (

) متوسطة (

 -ٜماىو ترتيبؾ بيف اخوتؾ ؟ االوؿ (

)
)

) مع االقرباء (
) ضعيفة (

)

) الثالث (

).

) الثاني (

) اخرى تذكر(

)

ٓٔ -ماىي اكثر االعراض التي تعاني منيا ؟ (يمكف اختيار اكثر مف اجابة )
ػ ارتفاع ضعط الدـ
ػ زيادة نبض القمب
ػ فقداف الشيية
ػ الصداع
ػ تقمب المزاج
ػ التوتر
ٔٔ -ىؿ تتقبؿ نصائح الوالديف ؟ نعـ (

)

) ال (

ٕٔ -إييما اكثر تأثي ار لتقبػؿ أرائػؾ ؟ االب ( ) االـ ( ) االخػوة ( ) االصػدقاء ( ) المعممػيف (
).
ٖٔ -ىؿ تؤيد االختالط في الدراسة ؟ نعـ (

) ال (

)

ٗٔ -ىؿ تحاوؿ خالؿ مدة المراىقة كسب المزيد مف االصدقاء ؟ نعـ (
٘ٔ -برأيؾ إييما االكثر تأثي ار بحياتؾ ؟
الظروؼ االقتصادية
الظروؼ االجتماعية
الظروؼ النفسية
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 -ٔٙبرأيؾ ماىي اكثر مشكمة تواجيؾ في ىذه المرحمة ؟ العاطفية (

) العائمية (

 -ٔٚىؿ عانيت مف مشكال نتيجة التغير في النمو الجسدي ؟ نعـ (

)

) ال (

) الجنسية (

)

-ٔٛىؿ سػاعدتؾ وسػائؿ التواصػؿ االجتمػاعي الحديثػة بػالتعرؼ عمػى اصػدقاء مػف غيػر رقعتػؾ الجغرافيػة؟ نعػـ (
) ال (

)

-ٜٔماىو تأثير وسائؿ االتصاؿ الحديثة في حياتؾ؟ سمبي (

) ايجابي (

)

ٕٓ-ىؿ أثرت وسائؿ اال تصاؿ الحديثة عمى عالقتؾ بأفراد اسرتؾ؟ نعـ ( ) ال( )
ٕٔ-ىؿ ىنالؾ معارضة مف قبؿ اسرتؾ لمخروج مع االصدقاء؟ نعـ (
ٕٕ-ىؿ تشارؾ افراد اسرتؾ بحضور مناسباتيـ؟ نعـ (

) ال(

) ال ( )
)

ٖٕ-ماىي الوسيمة التي تعبرعنيا عف غضبؾ؟
أ-الصمت
ب-البكاء
ج_الص ارع
ٕٗ-افضؿ طريقة ألستغالؿ وقت الفراغ؟
أ-االنشطة الحديثة (الرياضية)
ب-المطالعة والقراءة
ج-الرسـ واالعماؿ اليدوية
د-مرافقة االصدقاء
The Role of Social service in Addressing Social Problems Aversion for
)Teenagers (A field Study in Baghdad
Abstract
Adolescence important and sensitive stage in social terms, being a stage where
learns teenager bear social responsibilities and composition of their ideas about
family life, as well as it is the stage where the teenager looking to himself for an
important place in the community to become independent socially people, so it
highlights the role of Social Work to do better effort and I believe him in order
to prepare for the adolescent stage of adolescence and help him overcome the
problems so that makes it adapts to the society in which he lives
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